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Az elmúlt hónapok eseményei képekben
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Sződliget idén is  
fejlődni fog!
Az önkormányzat egyik legfontosabb rendelete a költségve-
tési rendelet, amely nem más, mint egy pénzügyi tervezés, 
melyben a képviselő-testület a várható kiadásokat, a bevéte-
leket, és – ha van rá keret – a fejlesztéseket rögzíti.
Településünk – hála a jó gazdálkodásnak – minden idők 
legnagyobb fejlesztését tervezi: több, mint 45 millió Ft-ot 
különítettünk el beruházásra!
A leglátványosabb fejlesztés a főtér befejezése lesz. Ennek 
költségvetésére 15 millió forintot tervezett a testület. Erre a 
felújításra pályáztunk is ugyanezzel az összeggel. Ameny-
nyiben megkapja a település, akkor nem a saját költségveté-
sünkből kell költeni, így ezt a 15 millió forintot más, fontos 
fejlesztésre tudjuk fordítani.

Kiemelem továbbá két épület tervezett felújítását. A testület 
szintén jelentős forrást szavazott meg az orvosi rendelő fel-
újítására, illetve a polgármesteri hivatal hőszigetelésére is.
Igaz, a település egyetlen iskoláját az állam elvette január 
1-étől, ám szerencsére még az államosítás előtt pályázatot 
nyertünk. Melynek összegét az épület hőszigetelésére, az 
ajtók, ablakok cseréjére, illetve az épület tetején egy meleg 
vizet szolgáltató napkollektor elhelyezésére fordítjuk. (Nem 
gondolnám, hogy állami tulajdonként ilyen felújításra sor 
kerül a közeljövőben, ezért valószínű, hogy ez a felújítás 
lesz évekig az utolsó komoly beruházás az iskola életében.)
Választási ígéretünk szerint az 5 éves önkormányzati ciklus 
végére Sződliget összes utcáját szilárd burkolat borítja majd. 
Ezt az ígéretet már félidőre teljesíteni tudjuk! Tervek szerint 
a Damjanich, Klapka, Liget, Attila és a Tulipán utcákra eb-
ben az évben burkolat kerül. A Határ út és Vörösmarty utca 
néhány szakasza már elhasználódott, ezért ezekre az utcák-
ra komplett aszfaltszőnyeg kerül majd. Beruházás kezdődik 
a temetőben is. Térkövezés lesz a ravatalozó előtti területen, 

valamint újraépítjük a déli kerítést. A lakóparkban is szük-
ség van fejlesztésre, ennek lehetőségét most vizsgáljuk.
Szót kell ejteni a településen kialakult munkaerőhiányról 
is. Közfoglalkoztatott dolgozóból összesen 4 fő van önkor-
mányzati alkalmazásban. A kormány távlati terve szerint 
ezt a létszámot is felezni kívánja, és ezért az élő munkát 
gépekkel kell kiváltanunk. Ez okból beszerzésre került egy 
többcélú Unimog haszongépjármű, melynek sikere az el-
múlt időszakban látványos volt. Segítségével, több napon 
keresztül a község minden utcájában sikerült a nagymeny-
nyiségű havat eltakarítani az utakról.
A barackosi park rendezése során, kialakításra kerül egy fu-
tópálya és szabadtéri fitneszpark, mellyel a lakosok életmi-

nőségét kívánjuk javítani. Erre 4 millió forintot különítettünk 
el. Az iskolai és óvodai konyhába 2 db ipari mosogatógépet 
tervezünk beszerezni.
Szeretnék beszámolni további beadott pályázatokról is. A 
Mátyás király útja felújítására és közvetlenül Brüsszelbe ad-
tunk be pályázatot, amely pályázati pénzből testvér-telepü-
lési találkozót szeretnénk rendezni. Ezen pályázatok sikeré-
ről remélhetően hamarosan beszámolhatunk Önöknek.
Összefoglalva: azt állíthatom, hogy ez az év mozgalmas 
lesz, annak ellenére is, hogy elképzelhetően lesznek kelle-
metlenségek a közlekedésben a felújítási munkálatok alatt, 
vagy az aszfaltozás miatti időszakban. Ezekért előre kérem 
a szíves megértésüket és türelmüket! De ez mind elkerülhe-
tetlen ahhoz, hogy Sződliget fejlődjön, szépüljön, és a köz-
ségben élők mind büszkék lehessenek, hogy itt élnek, ezen 
a szép Duna-parti településen. 
Sződligeten, ahol jó élni!
 Üdvözlettel:

Juhász Béla

A Főtér látványterve
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Előző lapszámunk óta három, éves munkaterv szerinti ülést 
tartott Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete. Az alábbiakban az ezeken született döntéseket fog-
laljuk össze. 

Eltűnik a „barna vonal”
Az elmúlt esztendő utolsó soros ülését december 9-én tartotta 
meg a testület. A teljes létszámban megjelent képviselők egy-
hangú voksolással fogadták el a Településszerkezeti Tervet és 
a Helyi Építési Szabályzatot. (A rendelet szövege megtalálható 
a szodliget.hu címen elérhető internetes weboldalon!) Érde-
kesség, hogy a hároméves munkát felölelő és 3 millió forint 
költséggel elkészült anyag tartalmazza a környék régészeti le-
lőhelyeit is. A módosítással többek korábbi problémája oldó-
dik meg: ugyanis megszűnik az árvízvédelmi „barna vonal”, 
amely akadálya volt az érintett ingatlanok fejlesztésének.
A Sződligeten dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvos, 
fogorvos és védőnői szolgálat bevonásával megszületett a 
védőnői körzetek megállapítását tartalmazó rendelet is. Az 
alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása során kiderült: 
Tari Istvánné a törvényben szereplő, és a polgármester illet-
ményének 70-90 %-ában meghatározott összegnek csupán 
egyharmadát veszi fel, a többiről lemond. 

Olcsóbb lesz a közvilágítás
Az elfogadott 2017-es munkaterv szerint továbbra általá-
ban minden hónap második pénteki napján tartja majd meg 
üléseit a képviselő-testület. Azt követően felhatalmazták a 
polgármestert, hogy kössön szerződést a Sourching Hunga-
ry Kft-vel. Ez alapján mód nyílik arra, hogy a világpiaci árnál 
30-40%-kal olcsóbban oldja meg a település a közvilágítási 
kiadásait. 
A helyi adóbevételek és kintlévőségek tárgyalásánál nyilvá-
nosságra került, hogy jelentős mértékben csökkentek a hát-
ralékok. Mint azt Bácskai Edit, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
kiemelte: az előző év hasonló időszakának 30 milliós kint-
lévőségéhez képest 9 millióval csökkent az összeg.  Juhász 
Béla polgármester ehhez hozzátette, hogy 2010-ben 36 mil-
liós bankhitel mellett mintegy 48 millió forintos kintlévősé-
get tartalmazott a költségvetés.
A képviselők ellenszavazat nélkül egyetértettek azzal, hogy 
a polgármester éves munkájának elismeréséül kéthavi ju-
talmat kapjon. (Ez a törvény adta maximális hathavi keret 
egyharmada.) Miután elfogadta a testület a Zöld Menedék 
Állatvédő Alapítvány 2016-os gyepmesteri feladatok ellátá-
sáról szóló beszámolóját, két telekértékesítésre vonatkozó 
vételi szándék jóváhagyásával fejezte be nyílt ülését.

Nyertes diákpályázók
A folytatásban immár zárt ülésen tárgyalták meg és hagyták 
jóvá a Bursa Hungarica pályázat kedvezményezettjeinek 
névsorát. Ezek szerint: 
Nándori Mária Bettina 5.000
Nándori Balázs 5.000
Szegedi Vanessza Vivien 8.000

A képviselő-testület munkájáról
Feledy Márton Mihály 4.000 forint havi támogatásban ré-
szesül 10 hónapon keresztül. Az összeget az önkormányzat 
2017-es költségvetésében biztosítja.
Az első 2017-es plenáris ülésre január 20-án került sor. Az 
átruházott hatáskörben hozott döntések megvitatásakor ki-
derült, hogy az elmúlt év végén jelentősen megnőtt a segé-
lyezettek száma. Juhász Béla lakossági megkeresésre adott 
válaszában elmondta: a tűzifaosztásra azért nem pályázott 
a település, mert az anyagi és szállítási feltételek hátrányos 
volta mellett a fa minősége is sok kívánnivalót hagyott maga 
után az előző években. A jelenlévők a polgármestertől tájé-
koztatást kaptak a hóeltakarítási munkákról is. Mint elhang-
zott: folyamatosan három géppel takarították és sózták az 
utakat. Kiemelte: Sződligetnek azonban nincs lehetősége, 
hogy akár az állami utak, akár a közösségi közlekedés (au-
tóbusz, vonat) által fenntartott területek állapotaiba beavat-
kozzon. 
Ezután a Pénzügyi Bizottság 2016-os munkájáról és idei ter-
véről Bácskai Edit elnök adott részletes beszámolót, amelyet 
egyhangú szavazással elfogadott a testület. 
Törvényi előírás szerint meghatározták a polgármester illet-
ményemelésének mértékét. (Ez Sződliget esetében mintegy 
nettó 50 ezer forintos havi emelést jelent.) Annak ellené-
re, hogy nagyközségünknek nincs és várhatóan nem is lesz 
adósság keletkeztető ügylete, a szabályozásnak megfelelő-
en el kellett készíteni az önkormányzat következő évekre 
tervezett saját bevételi összegét. Ezt 2020-ig éves szinten 
mintegy 105 és félmillió forintban határozták meg. A folyta-
tásban egyhangú egyetértéssel javasolták az illetékesek felé 
dr. Törőcsik Edit jegyző számára a címzetes főjegyzői cím 
megadását. 

Elkeltek a barackosi telkek
Újabb három, telekértékesítési vételi szándékkal értettek 
egyet. Mindhárom esetben többgyermekes család jelezte 
építési és beköltözési szándékát a barackosi területre. Sződ-
liget indul a megyei önkormányzat által belterületi útfelújí-
tásra kiírt pályázaton. Erre biztosították az önerős forrást. A 
beadott pályázatban a 2-es számú főút mellett húzódó járda 
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akadálymentesítése, a Mátyás király útjának aszfaltozása 
és zebra kiépítése (az óvodához vezető Vörösmarty utcai 
kereszteződésnél) és a Szabadság tér aszfaltozása szerepel 
megjelölt célként. A pályázott összeg közel 31 millió forint.
Versenytárgyalást hirdettek egy külterületi mezőgazdasági 
rész értékesítésére és egyetértés született abban is, hogy a 
jövőben is a Danubius Expert Audit Kft. lássa el a könyvvizs-
gálói feladatokat.
A február 10-én megtartott testületi ülés vezető napirendi 
témája a település idei költségvetésének kialakítása volt. A 
büdzsé főbb jellemzőiről, számairól külön írásban adunk 
tájékoztatást.

Meghatározták a köztisztviselői követelményeket
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló elő-
terjesztéshez több módosítást és javítást kértek, végül az 
a döntés született, hogy átdolgozás után a következő havi 
ülésre kerüljön vissza az anyag.  
Miután megszavazták a polgármester idei szabadságüteme-

zési tervét, a helyi civil szervezetek tavalyi önkormányzati 
támogatásáról benyújtott előterjesztés alapján 15 szervezet 
elszámolását hagyták jóvá. Mivel az Iskolás Gyermekekért 
Alapítvány nem adott be igazolást a támogatás felhasználá-
sáról, így ez a szervezet az idei pályázati alapból nem része-
sülhet. Ezt követően jegyzői előterjesztésben vitatták meg 
és fogadták el a köztisztviselőkkel szemben meghatározott 
teljesítménykövetelmények alapját képező célokat. Ezek 
felölelik a hivatal működtetésére meghatározott elvárásokat 
és terveket, a szolgáltató jelleg javítása érdekében előírta-
kat és az önkormányzati célok megvalósításáért szükséges 
teendőket.
Az ülésen résztvevők elfogadták a háziorvosok, a házi gyer-
mekorvos, a fogorvos és a védőnői szolgálat tevékenységé-
ről adott beszámolót. A jelenlévő dr. Dobó Katalin fogorvos 
több kérést is megfogalmazott, ezek nagy része megoldható 
a költségvetésbe eleve betervezett felújítási forrásból. Az 
ülés utolsó napirendi témája során elfogadásra került a Gon-
dozási Központ munkaterve is. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2017. február 10-én megtartott ülésén a jelenlévők egyhan-
gú támogató szavazatával elfogadta a település idei költség-
vetését.

A Juhász Béla polgármester által beterjesztett tervezetből ki-
derül, hogy az előző évihez képest az általános iskola teljes 
állami kézbe vonása és a minimálbér, illetve a garantált bér-
minimum emelése jelent változást. Továbbra is a beszedett 
gépjárműadó 40%-a marad a településnél, a helyi adók, 
lakbérek nem emelkedtek, az önkormányzat új adót nem 
vezetett be. 

A költségvetés megalkotásának főbb szempontjai:
1.  Hitelfelvétel nélküli pénzügyi egyensúly 
2.  A kötelező feladatokhoz szükséges kiadások biztosítása 

takarékos működtetéssel
3.  Az önkormányzati szolgáltatások nívójának fenntartása
4.  A szociális érzékenység megtartása: a hátrányos helyze-

tűek, a rászorulók támogatása
5.  A közterületek értékmegőrzése
6.  A fejlesztési célok teljesítésével a vagyon gyarapítása
A büdzsé egyensúlyi főösszege 502 millió 601 ezer forint. 
Az önkormányzat tervezett adóbevétele 107 millió 850 ezer 
forint. Működési bevétele: 26 millió 232 ezer forint. A költ-
ségvetés néhány fő jellemzője:
–  Sződliget ebben az esztendőben sem vesz fel hitelt;
–  az önkormányzat 2017-re 27 millió 500 ezer forint általá-

nos tartalékot képez;
–  a település az idei évre vonatkozóan sem rendelkezik Eu-

rópai Uniós pályázati támogatással;
–  a központi költségvetésből származó támogatás összege 

277 millió 880 ezer forint;

Sződliget 2017-es költségvetéséről

A támogatás értékű működési pénzeszközátadásra, illetve 
egyéb támogatásokra 15 millió 305 ezer forintot terveztünk. 
Az ellátottak pénzügyi támogatására 20 millió 643 ezer 
forint jut. A működési kiadások soron 416 millió 438 ezer 
forint, a beruházások, felújítások soron 50 millió 215 ezer 
forint forrás szerepel.
Az utóbbiak közül a jelentősebb elképzelések:
–  útfelújítás (a hátralévő öt utca és a megyei pályázati ön-

rész): 16,6 millió
–  Főtér felújítása: 15 millió
–  Polgármesteri Hivatal épületszigetelése: 6 millió
–  orvosi rendelő felújítás: 5 millió
–  futótér és szabadtéri tornapálya a Barackosban: 4 millió
–  szoborkert: 0,8 millió
Sződliget Nagyközség részletes költségvetése a település hi-
vatalos weboldalán (szodliget.hu) is megtekinthető. 
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Az előző közmeghallgatáson ígért szélesebb körű meg-
hirdetés eredményes volt: a korábbiaknál lényegesen 
nagyobb érdeklődés tartotta meg február 10-én Sződ-
liget Nagyközség Önkormányzata az esztendő első la-
kossági fórumát.

A százperces beszélgetés elején Juhász Béla köszöntötte 
a megjelenteket. A polgármester bevezetőjében ismer-
tette az idei települési költségvetés főbb jellemzőit, a 
tervezett fejlesztéseket, felújításokat, a beadott pályáza-
tokat.
Az első kérdés Kardos Évától érkezett, aki éppen a vázolt 
felnőtt sportpark részleteiről érdeklődött. (A barackosi 
területen futókörrel övezett, felnőtt fitneszeszközökkel 
ellátott területre 4 millió forint szerepel az idei települé-
si büdzsében.) Majd Kléri Jánostól a zajrendeletről hét-
végi problémáról hallhattunk kérdést, amely probléma 
a későbbiek során is visszatért. Újabb kérdésére vála-
szolva a polgármester elmondta: a helyi polgárőrség évi 
200 ezer forintos üzemanyag támogatásban részesül az 
önkormányzattól és lehetősége van a civil szervezetek részére 
biztosított pályázati pénzalapra is jelentkezni. 
Szintén többen említették – konkrét helyeket megjelölve – a 
közvilágítás elégtelenségét, és természetesen szóba került a 
téli hóeltakarítás gondja is. Általános volt a vélemény, hogy az 
önkormányzat megfelelően gondoskodott a téli időjárás okozta 
viszontagságok megoldásáról, bár voltak, akik néhány ingatlan-
tulajdonos rendeletben előírt feladatainak számonkérését hiá-
nyolták ez ügyben. (Később más témákat említve szintén szank-
ciókat kértek azokkal szemben, akik a közösségi együttélés írott 
és íratlan szabályai ellen vétenek.)
Szóba került több olyan téma – például a feltöltések szabályos-
sága, a vízelvezetés hiányossága, a különböző szakhatóságok 
pontatlansága –, melyek nem tartoznak az önkormányzat hatás-
körébe. Novák László felvetésére a polgármester ígértet tett arra, 
hogy az egyébként már váci közigazgatási területet érintő gon-
dok miatt ismételten megkeresi az illetékes váci önkormányzati 
képviselőt. Neszmélyi László – több dicsérő mondat után - a 
nagy kamionforgalomra panaszkodott. Rajta kívül még többen 
köszönettel ismerték el a településvezetés erőfeszítéseit. Nem 
egyszer elhangzott, hogy szépen fejlődő, sikeres községként 
tartják számon Sződligetet. Szó esett pár olyan ötletről is, amely 
– bár mindenképpen megfontolásra érdemes, hasznos dolog – 
egyelőre anyagi fedezet hiányában nem valósulhat meg. Ám 
összefogással akár a dr. Somogyi István által javasolt civilpark, 
akár Balogh Rózsa gyermektanya ötlete, vagy Kardos Tibor által 
említett művésztelep létrejöhet, bizonyítva a sződligetiek lokál-
patriotizmusát, lelkesedését.
Kardos Tibor a Dunai fasor vízelvezető árkaival kapcsolatosan 
azok nehézkes tisztíthatóságát említette, továbbá szorgalmazta 
további utcanév táblák kihelyezését a településre érkezők köny-
nyebb tájékozódása érdekében. Dr. Somogyi István sürgette, 

Élénk érdeklődés, szerteágazó témák  
a lakossági fórumon

hogy tegyék közzé: a település életében mi az, ami önkormány-
zati feladat és mi az, ami az ott élő polgárok kötelessége. Keme-
nes Lajos Sződliget árvízvédelmi tervét hiányolta. Válaszában 
Juhász Béla elmondta: ilyen tervet – a gyakorlatban megteendő 
lépések nélkül – 2 millióért az illetékes vízügyi hatóság elké-
szített ugyan, de a hiányzó cselekvési programot még most kell 
hozzátennie az önkormányzatnak. 
Háló Lénárd a tervezett főtéri fejlesztés és orvosi rendelő felújí-
tás részleteiről érdeklődött. Mint azt a polgármesteri válaszból 
megtudtuk: többek között a templom körüli területre burkolat 
kerül, a Szt. István utcának azt a szakaszát, ami a két tér kö-
zött helyezkedik el, megemelik. A rendelő felújítás esetében a 
legnagyobb munkálat a volt gyermekorvosi rendelő nyílászá-
róinak és padlóburkolatának cseréje lesz, de rendbe teszik a 
falburkolatot is. Ezt követően szeretnék vállalkozó szakorvo-
soknak (kardiológus, nőgyógyász stb.) bérbe adni a rendelőt. A 
munkálatok tavasszal indulnak és erre 800 ezer forintot szán az 
önkormányzat.
Reményi Antal Sződliget hosszútávú fejlesztési elképzeléseire 
kérdezett rá, majd hosszan kritizálta az önkormányzat vagyon-
gazdálkodási gyakorlatát. Felvetéseit többször értetlenül fogad-
ta a polgármesteren kívül a jelenlévő lakók egy része is. Nagy 
Elekné kérte, hogy több szemétgyűjtő edény kerüljön kihelye-
zésre a közterületeken, továbbá egy, a Duna-partra vezető útra 
elhelyezett betontömb eltávolítását szorgalmazta. 
Ismét szóba került a fúrt kutak törvényi szabályozása, ám to-
vábbra sem tudtak erre, az állam által előkészítés alatt álló el-
képzelésről konkrétumokat említeni az önkormányzat vezetői. 
Zárásként a polgármester elmondta: a beadott pályázatok sike-
ressége esetén felszabadulhatnak saját források és nagy reményt 
fűznek az M2-es út felújítása kapcsán a megígért új, Sződligeten 
kívüli lehajtó megépítéséhez is. 
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Uniós forrásból újul meg az iskola
Önerőt nem igénylő, több mint 137 
millió forintos uniós pályázati forrás  
felhasználásával széleskörű ener-
getikai fejlesztés valósulhat meg  
a sződligeti Gárdonyi Géza Általános Is-
kolában. A nyertes pályázat részleteiről  
Juhász Béla tájékoztatta lapunkat. 

Településünk hat évtizede álló oktatási 
intézményéről elöljáróban a polgármes-
ter elmondta, hogy az elmúlt több, mint 
fél évszázadban komolyabb fejlesztés, 
felújítás nem történt a létesítményben. 
Ezért volt szükséges, hogy – a nyári, 
nagyrészt az ebédlőt érintő felújítás 
után – annak ellenére tegyen meg min-
dent az önkormányzat a fejlesztésért, 
hogy immár teljes egészében átvette az 
állam az intézmény fenntartását, mű-
ködtetését. „Tartva attól, hogy az erővel 
einstandolt iskola kapcsán az állam már 
kevésbé lesz gondos gazdája az épület-
nek, a sződligeti önkormányzat beadta 
jelentkezését a Környezeti és Energiaha-
tékonysági Operatív Program megfelelő 
épületenergetikai pályázatára” – vázol-
ta az előzményeket Juhász Béla. Mint 
elmondta: a pályázat teljes támogatású 
– azaz, települési önerőt nem igénylő 
– forrást biztosít olyan fejlesztésekre, 
amely egyrészt komoly felújítási célt 
tartalmaz, másrészt ezek segítségével 
a jövőben jelentősen olcsóbbá teszi a 
működtetést. 
„A pályázaton Sződliget 137.355.612 
forintos vissza nem térítendő uniós 
forrást nyert el.” – jelentette be a pol-
gármester. „Nagy örömünkre szolgál, 
hogy ezzel hosszabb távon is biztosít-
va lesz a sződligeti gyermekek, peda-
gógusok számára, hogy a mindenna-
pokban az iskolai tartózkodás során 
komfortosabb, modernebb körülmé-
nyek vegyék körül őket. Ezzel is elő-
segítve a tanulók fejlődését, azt, hogy 
csak a saját feladatukra, a tanulásra 
figyeljenek.” – mondta végül Juhász 
Béla polgármester.
A tervek szerint a munkálatok a most 
folyó tanév végeztével indulnak és a 
szeptemberi iskolakezdésre már egy 
megújult, modern, energiatakarékos 
épület várja majd a tanulókat és a pe-
dagógusokat. 

A nyertes pályázat műszaki tartal-
ma szerint három nagy csoportba 
oszthatók a fejlesztések. 
–  Egyrészt: az iskola teljes külső 

homlokzata modern új hőszi-
getelést kap. Az energetikai pa-
raméterek javítása érdekében a 
padlásfödémre 20 centis, a pin-
cefödémre 15 centis hőszigetelő 
réteg kerül elhelyezésre.

–  Másrészt: az átalakítás során az 
összes külső nyílászáró korszerű 
hőszigetelt műanyag nyílászáróra 
lesz kicserélve. Az ablakrendszer 
közel kétszáz darab új modern 

és energiamegtartó nyílászáróval 
újul meg. Az ablakrendszerrel 
kompatibilis műanyag ajtók ke-
rülnek beépítésre.

–  Harmadrészt: napelemes rend-
szer kerül a tetőre. Ez egy 33 
kW teljesítményű fotovoltaikus 
rendszer lesz 132 darab nape-
lem modullal. Ez az elmúlt évek 
fogyasztási adatai alapján úgy 
lesz méretezve, hogy annak tel-
jes termelése az adott épületben 
felhasználásra kerül, így villamos 
energia fogyasztás nem történik 
az épületben.

 

A Sződligeti Óvodás 
Gyermekekért 

Alapítvány javára 

Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata 
támogatásával 

Április 21-én, 
pénteken és 

 22-én,szombaton  

8-14 óráig a 
Közösségi Ház 

udvarán 
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Alapítványi Jótékonysági Bál 

A Sződligeti Iskolás Gyermekekért Ala-
pítvány Jótékonysági Báljának Szer-
vezősége ezúton szeretne köszönetet 
mondani a Bál megrendezéséhez nyúj-
tott mindennemű segítségért.
Köszönjük azoknak a szülőknek, roko-
noknak, egyéb vendégeinknek, akik tá-
mogatójegyet, belépőjegyet vásároltak, 
valamint a bálozóknak, akik a helyszínen 
tombolavásárlással hozzájárultak a ren-
dezvény bevételéhez, jelenlétükkel pedig 
a jó hangulathoz. Köszönettel tartozunk 
azoknak a szülőknek, rokonoknak, akik 
tombolatárgyakat ajánlottak fel illetve a 
sződligeti kereskedelmi egységeknek, 
akik ingyen bocsátottak tombolatárgya-
kat az Alapítvány rendelkezésére. Kö-
szönet illeti továbbá azokat a diákokat, 
szülőket, akik a terem berendezésében 
segédkeztek csodálatos báli hangulatot 
varázsolva az iskola tornatermébe. 
Köszönjük a művészi élményt Onodi 

Attilának és Csécsi Katalinnak, akik pa-
lotás nyitótáncukkal rögtönzött kultúr-
történeti utazásra vitték vendégeinket. 
Köszönetet mondunk a táncművészeti 
csoport tagjainak, akik tánctehetségük-
kel fellépőkként gazdagították a műsort.
Kiemelten szeretnénk köszönetet mon-
dani a nyolcadik osztályos tanulóknak, 
akik kedvességükkel, segítőkészségük-
kel és egy csodás keringővel kitűnő há-
zigazdái voltak a bálnak, nagyban hoz-
zájárulva annak sikeréhez.
Maguk a szervezők sem reménykedtek 
ilyen magas számú részvételben, mely 
idén színültig megtöltötte a bálteremmé 
varázsolt tornateremet. Minden előzetes 
aggodalom szertefoszlott abban a ben-
sőséges jóhangulatban, melyet a nyolca-
dikos tanulók és szüleik tánca teremtett, 
az ízletes vacsora után pedig a színültig 
telt táncparkett mutatott. A szervezőség 
reményei szerint megnyert tombolatár-

gyak mellett a hajnalig tartó mulatságról 
mindenki jó emlékeket vitt haza a bálról.
A szervezők a bál bevételét a Sződligeti 
Iskolás Gyermekekért Alapítvány részé-
re ajánlják fel, mely ebben az évben 
400 000 Ft-ot tesz ki. Az Alapítvány 
céljának megfelelően használja fel ezt 
az összeget, mely az iskolás gyerme-
kek oktatásához használt informatikai 
eszközök biztosítása, annak érdekében, 
hogy a kor kívánalmainak megfelelő 
körülmények között tanulhassanak és 
tudásra tehessenek szert. Az Alapítvány 
továbbiakban tervezi versenyek ren-
dezésének támogatását, a gyermekek 
versenyeken való részvételének előse-
gítését, a tananyaghoz kapcsolódóan a 
gyerekeknek szervezett előadások, ki-
rándulások támogatását.
Célja, hogy a településen és környékén 
élő emberek, működő cégek segítő-
készségét összefogva emelje a Sződ-
ligeten élő, itt tanuló diákok képzési 
színvonalát, hogy a gyermekek majdan 
felnőttként tehetségüknek és legjobb 
képességeiknek megfelelően állhassa-
nak helyt a világban.

Köszönettel: a Bál Szervezői
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„2017. január 30-án, a környezetszakkörön Bányavári Pali 
bácsi jött el hozzánk és tartott egy nagyon érdekes előadást. 
Azon az órán sok izgalmas történetet hallottunk a madár-
gyűrűzésről, a vadászatról, a vadvédelemről, a vadak téli 
etetéséről. Most már tudjuk, hogy a hivatásos vadászoknak 
jelvényük van, amit meg is nézhettünk. A szarkáról például 
azt is megtudtuk, hogy nagyon okos állat, az emberek kis 
mozgásait is képes pontosan megfigyelni. Így történt meg 
az, hogy billentyűs zárat is fel tudott nyitni. Kezünkbe ve-
hettünk vaddisznó agyarat, megnéztünk szarvas és muflon 
agancsot. A gólyák fészekrakását és ebben az emberek se-
gítségét is megértettük. (Daruval emelik a villanyoszlop fölé 
kialakított rácsos helyekre, azért hogy ne rázza meg őket az 

A környezetvédelmi szakkörös tanulók beszámolója 
áram.) Pali bácsi megmutatta a sörétes puskáját, valamint 
az előadás végén a messzelátójába is belenézhettünk, így 
a szomszéd fák ágai is közelről látszódtak. Felhívta figyel-
münket a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 
honlapjára, melyet azóta meg is néztünk. Nekünk nagyon 
tetszett ez az óra. Reméljük, hogy máskor is lehetőségünk 
lesz ilyen előadást meghallgatni. 
Farkas Rebeka és Soós Marcell 4.b, Fülöp Zoltán 3.a,  Szinte 
Dávid 2.b
Ugyanilyen lelkesedéssel állunk a második félév előtt, mely-
ben több, színes, színvonalas, gyermekközpontú program-
mal készülünk. 

Nagy Beáta tanítónő

Iskolai hírek
Elektronikus napló és bizonyítvány
Iskolánkban nagyon gyorsan elrepült a félév. Tanulóink a 
kemény munka után végre kezükbe vehették a félévi bizo-
nyítványukat. Az idei tanévben, a hagyományos papír alapú 
napló helyett bevezetésre került az elektronikus napló. Ez 
nagymértékben megkönnyítette a pedagógusok adminiszt-
rációs munkáját. 
A féléves értesítők az elektronikus naplóból papír formában 
kerültek kinyomtatásra. A szülők egyértelmű, átlátható mó-
don tájékozódhattak gyermekeik teljesítményéről. Nagy si-
kert aratott a pedagógusok, a szülők és a gyerekek körében 
is. A következő lépés az elektronikus ellenőrző bevezetése 
lesz, mely segítségével a szülők is naprakészek lehetnek 
gyermekeik tanulmányaival kapcsolatban.

Alsós farsang
Idén először az alsós farsangi bált projektnap keretén belül 
szerveztük meg. A gyermekek már reggeltől jelmezeikben 
lehettek, a tanítási órák a farsangi téma köré épültek. Egész 
nap lehetőségük volt a gyermekeknek zsákbamacskát vásá-
rolni, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők-
nek. Ebéd után „Ki, mit tud? „műsor következett, melyen 
a gyermekek általuk készített műsorokkal (ének, ügyessé-
gi, vers) léphettek fel. A programkövetkező része a közös 
táncház volt, osztályok közti táncverseny, mely keretén 

belül oklevelet kapott a „Leghumorosabb osztály”, a „Leg-
táncosabb osztály”, és a „Leghangosabb osztály” is. Min-
den gyermek díjazásra került, apróbb ajándékok és édesség 
formájában. A programot egy fergeteges, minden testrészt 
átmozgató táncos buli zárta. A gyerekeknek nagyon tetszett 
ebben a formában a farsangi rendezvény. Reméljük sikerült 
ezzel hagyományt teremtenünk.

Felsős farsang
Február 3-án rendeztük a felsős farsangot, tanulóink a jelmez-
tervezésen kívül rövidebb-hosszabb műsorral és nagy lelkese-
déssel készültek. Voltak gyerekek, akik önálló produkcióval 
készültek.  Jó hangulatú, vidám, vicces, táncos, tanárparódiás 
előadásokat láthattunk az osztályfőnökök közreműködésével. 
Minden gyermek jutalomban részesült. A műsort egy jó han-
gulatú táncház követte, mely megmozgatta a gyermekeket, a 
rendezvényt egy táncos bulival zártuk. A visszajelzések alap-
ján tanulóink és pedagógusaink is jól érezték magukat.
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, 
amelyeket a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek a 
hivatali munkatársainknak.

l  Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti kutyasétál-
tatásra? 

2013-tól hatályos állatvédelmi törvény felülírta a települési 
önkormányzatok által alkotott korábbi „ebrendeleteket” is. 
Így a kutyák tartásáról központi szabályozás van érvény-
ben. Az ebek által például a közterületi sétáltatás alkal-
mával előforduló veszélyeztetésről a 2012-es II. törvény 
határoz, amely részletesen tárgyalja a kutyával való veszé-
lyeztetés – mint szabálysértés – eseteit. A legfontosabb ré-
sze a rendeletnek az, hogy belterületen csak pórázon lehet 
vezetni a kutyát. Igénytelenségünket mutatta az is, hogy a 
friss hóban, szinte Sződliget teljes területén jól látható volt a 
járdán, vagy a járda mellett a kutyaürülék! Ha már kihozza 
a lakó az utcára a kutyáját, hogy ott végezze el a dolgát, 
akkor elvárható lenne az is, hogy összeszedje kedvencének 
ürülékét.

l  Mikor szabad faleveleket égetni?
Avar és kerti hulladék égetése csak október 1-je és ápri-
lis 30-a között, megfelelő légköri viszonyok esetén 8.00 – 
18.00 óra közötti időszakban, pénteki napokon történhet.

l  Kinek kell rendben tartani a háza előtti fákat és a vízel-
vezető árkot?

A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda-
szakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, ille-
tőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület) és a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztán 
tartásáról. A szikkasztó árkokból a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolí-
tása is az ott lakó kötelessége.

l  Kell-e engedélyt kérnem a kertemben és a házam előtti 
fa kivágására?

Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A kivágott 
fát pótolni is szükséges. A saját kertben lévő fa kivágásához 
nem kell engedély.

l  Mire költi az önkormányzat a pénzt? 
Az évenkénti kb. 500 millió forint döntő részét a kötele-
ző feladatokra (bérek, járulékok, közvilágítás, víz, gáz, 
áram, áram, óvoda fenntartása, üzemeltetése, temető 
üzemeltetése, stb) fizetjük ki. Évente átlagosan mintegy 
30 millió forint marad szabadon, például fejlesztésre. 
Ebben az évben harmadával több, mintegy 45 millió fo-
rintnyi fejlesztés fog megtörténni. Ezekhez a célokhoz 
keresünk pályázati lehetőségeket is. Ha nyerünk pályá-
zaton, akkor kötelező önrészét kell csak megfizetnünk és 
a többi pénzünk felszabadul, amit más fejlesztések meg-
valósítására költhetünk. Így lehetséges az, hogy meg-
többszörözzük az anyagi lehetőségeinket. 

l  Miért nem tesz padokat a MÁV állomásra az önkor-
mányzat?

A vasút működtetése állami feladat. Az utasok kényelmé-
nek biztosítása is. Ha a sződligetiek pénzéből az állami fel-
adatokra költünk, akkor a mi dolgainkra ennyivel kevesebb 
marad. 

l  Kinek kell ápolni a házam előtti fákat, bokrokat?
Az ingatlantulajdonos kötelessége az utcai bokrok met-
szése. Ebben az évben különösen sok panasz érkezett az 
elhanyagolt utcai növényzetre. Autókat karcoltak meg a 
szabadon burjánzó ágak. Nem így kell megőrizni telepü-
lésünk liget jellegét! 2017-ben nagy gondot fog fordítani 
önkormányzatunk ezek ellenőrzésére és szükség szerinti 
szankcionálásra!

Sződliget településen 2017 év eddig 
eltelt időszakában közbiztonsági, bű-
nügyi illetve közlekedésbiztonsági 
szempontból kiemelt esemény nem 
történt. Az elmúlt időszakban egy eset-
ben rongálásról és két esetben lopásról 
érkezett bejelentés. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 
vigyázzanak értékeikre, ne mulasszák 
el a vagyonvédelmi eszközök haszná-
latát. Értékeiket soha ne hagyják fel-
ügyelet nélkül. Kérjük továbbra is for-
dítsanak nagy figyelmet a településen 

lakó időskorúakra illetve a közlekedési 
viszonyok figyelembevételével, min-
dig jól láthatóan, a szabályok betartása 
mellett közlekedjenek. 

Észrevételeikkel, esetleges panaszaik-
kal, forduljanak bizalommal Győrffy 
Szabolcs címzetes rendőr törzszászlós 
Sződliget község körzeti megbízottjá-
hoz, aki fogadóóráját minden hónap 
második keddjén 10:00-11:00 óra 
közötti időben a Sződliget, Vasúti fa-
sor 17. szám alatt lévő KMB Irodában 
tartja.

Telefonos elérhetőségek: 
Körzeti megbízott:  
06-20/917-2558
Váci Rendőrkapitányság:  
06-27/505-600
Központi segélyhívó számok: 107, 112
Telefontanú: 06-80-555-111  
(ingyenesen hívható)

Kék hírek 
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Egészségünk és környezetünk védelme érdekében a követ-
kezőkben szeretnénk bemutatni, hogy mely anyagok elége-
tése tilos a háztartási berendezésekben.
A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések 
alkalmatlanok. A nem megfelelő körülmények között az 
égetés során keletkező légszennyező szennyezőanyagok 
közvetlenül és hosszabb távon közvetve komolyan veszé-
lyeztetik az emberi egészséget. Ezért Magyarországon a 
hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben 
történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos.

A kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék 
elégetése, beleértve például az alábbiakat is:
•  úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott (pl. régi 

ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
• rétegelt lemez, bútorlap,
• építési fahulladék,
• színes, „fényes” papírhulladék,
• petpalack, műanyag hulladék,
• autógumi, használt ruha, rongy,
• fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található, 
vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező 

Környezetünk védelmében
Mit ne égessünk?

vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szeny-
nyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségün-
ket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a ké-
szülék garanciáját is elveszíthetjük.
Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a töké-
letlen égés során felszabaduló gázok egy része nem távo-
zik a kéményen keresztül, így a szobában lévők egészségét 
– különösen a gyermekekét és időskorúakét – közvetlenül 
károsítja.
Forrás : http://www.futsokosankampany.hu
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F E L H Í V Á S

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

nyitva tartás:
hétköznap 10-17, 

szombat 9-12

KERÉKPÁR SZERVIZ
javítás, kerékpárépítés, alkatrészek 

Csökmei Lajos                            
Telefon: 20-9350-847      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  BARKÁCS – FESTÉK-  GAZDABOLT 

                                                                                                                     Hétfő- Péntek:   6 – 17  
                                                                                                                    Szombat:            6 - 12 
  
                                                                                                                                  vetőmagok 
                                                                                                                                   műtrágyák 
                                                                                                               permetezőszerek nagy választékban! 
 

 
 
 

  

                       

 

 

 

Hentes Bolt 

Hétfő: zárva
Kedd-Péntek: 7.30-17.00  
(12.30-13 ebéd szünet)
Szombat: 7.00-12.00
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Az élethez a halál is hozzátartozik
Interjú Légrádiné Faludi Ilonával, Ilonnal
Még decemberben beszéltünk meg egy 
időpontot Ilonnal a Cisze adománygyűj-
tésén nem sejtve, hogy időközben a „pol-
gi” blogját követők annak a szomorú ese-
ménynek (temetés) társadalmi vetületét is 
nyomon követhetik, aminek Ilon a község-
ben egyik emberi képviselője.

Úgy ajánlottak Téged interjúra, hogy be-
szélgessek veled, bár mindenki ismer, de 
rólad mégse sokat tudunk.
1950-ben születtem Rádon, édesapám a 
falu kocsmárosa volt. Egy húgom van, aki 
tíz évvel fiatalabb nálam, neki köszönhe-
tem többek között az Ilon nevet is. Rádon 
jártam általános iskolába, majd Vácon 
végeztem el a közgazdasági középiskolát, 
mint gyors- és gépíró. Rádon a TSZ-ben 
kezdtem el dolgozni, mint adminisztrátor, 
majd pedig pénztáros. Az az összevoná-
sok után Fótra kellett volna járni dolgozni 
és én ezt már nem tudtam vállalni, így ál-
lást változtattam és az Állami Biztosítónál 
lettem kárrendező.1989-ig dolgoztam a 
biztosítónál, ekkor szüleim betegsége mi-
att kellett felhagynom a munkával. 1992-
ben a szomszédom ajánlotta a temetkezé-
si vállalatnál a település és környékének 
temetkezési ügyintézését, mint lehetősé-
get. Így kerültem az akkor Humánum, ma 
Reqviem nevű temetkezési vállalathoz és 
lettem területi képviselőjük illetve mellette 
az önkormányzat dolgozójaként temető 
gondnok is.
Család, házasság, gyerekek?
Nagyon kiegyensúlyozott boldog gyerek-
korom volt, amiért a mai napig is hálás 
vagyok a szüleimnek. Két gyermekem van 
Ildikó és János. Elváltam, de ma már újra 
párkapcsolatban  élek, Gábort az interne-
ten ismertem meg 60 évesen.
Mióta élsz Sződligeten?
1977-ben költöztem ide és bevallom a 
negyven év alatt már teljesen sződligetinek 
is érzem magam. Nagyon szeretek itt élni, 
szeretem az embereket, rengeteg közösségi 
munkában vettem és próbálok a mai napig 
is részt venni, már amennyire a munkám 
engedi.  Fiatal koromban én voltam a prog-
ramok „ügyeletes palacsinta sütője”, de 
a Vöröskeresztnek, illetve az óvodának, 
majd iskolának is sokat dolgoztam, segítet-

tem. Nagyon szeretek sütni,mondhatni ez 
a hobbim.
Ez bizonyára sokat segít a munkádban is.
Természetesen. Úgy gondolom, hogy ezt a 
munkát csak szívvel, lélekkel lehet végez-
ni. A gyászoló családtagokat mindenben 
segíteni kell, helyettük kell józanul gon-
dolkozni a teendőket levezényelni. Ebben 
a munkában nem szabad és nem lehet hi-
bázni, tévedni.
A halál nem ismeri a munkaidőt, jól gon-
dolom?
Jól. Nálam éjjel-nappal csöröghet és csörög 
is a telefon. Ha hívnak menni, kell, értesíte-
ni az orvost, majd pedig a kollégákat, akik 
elszállítják a halottat. A protokoll szerint a 
halál beállta után két órával lehet csak el-
szállítani az elhunytat, vagy a kórházba, ha 
boncolás lesz, vagy a temetőbe a ravatalo-
zó hűtőjébe. Ezek az azonnali intézkedé-
sek a többi másnap, harmadnap az irodá-
ban folytatódik.
Mi történik az irodában?
Egyrészt intézzük a hivatalos ügyeket, 
anyakönyvi hivatalt, eddig lehetőség volt 
az özvegyi nyugdíj intézésére is, de ma 
már sajnos ezt csak személyesen az el-
hunyt hozzátartozója intézheti, másrészt 
pedig megbeszéljük a temetés részleteit a 
hozzátartozókkal. Elsőként az időpontot 
egyeztetjük a búcsúztatásról rendelkeznek, 
egyházi, vagy polgári legyen, majd pedig 
kiválasztjuk közösen a kellékeket, megbe-

széljük a búcsúztatáshoz szükséges szemé-
lyes adatokat, kívánságokat.
Sokszor, sok helyen halljuk, hogy jelentős 
összeg ma Magyarországon egy temetés. 
Mik a tól-ig határok?
Határ a csillagos ég, szokták mondani és 
valóban a temetések kapcsán a kellékektől 
függően több százezret is el lehet költeni 
egy temetésre. A realitások talaján marad-
va 170-200 ezer forint ma Magyarországon 
egy temetés költsége, amit a hozzátartozó-
nak felénk fizetnie kell a temetési kelléke-
kért, lebonyolításért, ügyintézésért.
Mi segíti még a munkád sok fájdalmát el-
viselni?
Szeretem az embereket és szeretek segí-
teni. Életük legnagyobb szomorúságában 
igyekszem segítő jobbot nyújtani, józan, 
pontos és precíz maradni fájdalmukban. 
Mivel szinte az egész falut ismerem a szo-
morú esemény elkövetkezésekor ismerős-
ként tudom a hivatalos protokollt bonyolí-
tani, bíznak bennem és én is úgy élem meg, 
hogy segítője vagyok a gyászoló családnak.
Mindennek ellenére, ha fájt, mi fájt legjob-
ban?
A gyerekek, kisbabák, balesetek. Nem ez 
az élet rendje.
Köszönöm az interjút, már csak egy kérdést 
szeretnék feltenni: három kívánság?
Egészség, boldogság… ha lehetne még egy 
közös gyerek a párommal, de hát 66 éve-
sen ez már nem lehetséges.



Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 27/590-095, 27/590-096,  27/590-236

Tel:/Fax: 27/590-236
2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Vácrátóti Kirendeltség
Tel: 28/360-012

2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

Név Telefonszám Mellék e-mail cím Szakterület

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

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

Hidvéginé Petényi Éva 20/397-4062 112 iktato@szodliget.hu Hagyaték,szociális ügyek, iktatás

Balázsovitsné Kovács Eszter 20/928-2401 102 hivatal@szodliget.hu  Kereskedelmi tevékenység,  
lakcím ügyek

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

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

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

RutkayÉva 20/918-8516 109 muszak@szodliget.hu Műszaki ügyek

Sóskutiné Sipos Edit 20/918-5042 103 ado@szodliget.hu Adóügyek

Szeidl-Szabó Judit 20/918-5664 114 penzugy@ szodliget.hu Pénzügy

Pintér Tiborné 70/4697543 113 gondozasi@szodliget.hu Gondozási központ vezetője

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

Intézmények
Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Rákóczi u. 1-3.  Tel.: 27/590-086,  E.mail:titkarsag@upcmail.hu
Gáspár Ágnes igazgató     30/962-7913  igazgato.gardonyi@upcmail.hu
Simonné Kelemen Mária ig. h.   20/918-7029  
Hegyi Rózsa iskolatitkár    20/918-4278  titkarsag@upcmail.hu

Napközi Otthonos Óvoda, Vörösmarty u. 8-12. 27/590-230  óvoda@szodliget.hu
Hanákné Durján Ilona      30/485-9348  óvodavezető
Helembainé Haris Judit    20/481-4094  
Kolozsi Ferencné Marika    20/918-5019  
Ritzl Józsefné Kriszti      20/915-8925  élelmezésvezető

Közösségi Ház
Tóthné Kovács Krisztina    30/511-6260  kovacscris@freemail.hu

Védőnői Szolgálat, Tinódi u. 20.   27/352-445  vedono.szodliget@gmail.com
Hegedűsné Uhrin Ágnes védőnő   30/419-0487  
Müllerné Derzsy Mónika  védőnő   30/419-03040  

Temetőgondnok: Bulyáki Gábor   20/918-5842  
Körzeti megbízott: Győrffy Szabolcs  20/917-2558  
Falugondnok: Bányavári Pál   20/942-2218  falugondnok@szodliget.hu
Jogi képviselő: Dr. Almási Csaba ügyvéd  30/311-3845 
Polgárőrség: Kovács István   30/621-4719  
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dr. Dobó Katalin
Hétfő:            8.00 – 12. 00
Kedd:           14.00 – 18.00
Szerda:          8.00 – 12.00
Csütörtök:  14.00 – 18.00
Péntek:         8.00 – 12.00

dr. Bíró Emőke:
Hétfő:            8.00 – 12. 00
Kedd:           14.00 – 18.00
Szerda:          8.00 – 11.00
Csütörtök:    8.00 – 11.00
Péntek:         8.00 – 11.00

Háziorvosi rendelési idő 

Gyermekorvosi rendelési idő 

dr. Sipos Lajos
Hétfő:  8.00 – 12. 00
Kedd:  14.00 – 18.00
Szerda:  8.00 – 12.00
Csütörtök:  14.00 – 18.00
Péntek:  8.00 – 12.00

dr. Barta Györgyi
Hétfő:  8.00 – 12. 00
Kedd:  14.00 – 18.00
Szerda:  8.00 – 12.00
Csütörtök:  14.00 – 18.00
Péntek:  8.00 – 12.00

Feladataink:
–  Szociális étkeztetés biztosítása, házhoz szállítással (Csak 

Sződliget településen biztosított!)
–  Házi segítségnyújtás, gondozás (Csak Sződliget települé-

sen biztosított!)
–  Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (A szolgáltatás Sződli-

geten és Vácrátóton biztosítva a lakosság számára!)
Szociális étkeztetés kérelmezése, ügyintézése folyamatos, 
természetesen a szükséges dokumentációk és megállapodá-
sok szerint működtetve.
A házi segítségnyújtást jelenlegi engedélyünk szerint 2 fő 
szociális gondozónő végzi a településen, és az ellátottakat 
tekintve 18 fő részére tudjuk biztosítani.

Sződliget ügyfélfogadása:
Hétfő: 8.00-17.30 óra között
Szerda: 8.00-16.30 óra között
Péntek: 8.00-13.00 óra között
Kedd, Szerda és Csütörtök a családsegítő felkereshető, de 
kérjük ezt előre egyeztetni !

Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
Páros héten hétfőn Sződligeten: 15.30-17.30 óra között  
(Polg.Hiv.fsz. helységében)
Gurdon Katalin pszichológus kollégával előre kérjük az 
időpontok, problémák egyeztetését!
Tel.: 06 30 485 9298

GONDOZÁSI KÖZPONT
2133 Sződliget, Szent István utca 34-36.
Elérhetőség:
Mobil: 06 30 485 9298 illetve 06 27 590-095/103-as mellék
Honlap: gondozasikozpont.simplesite.com
Email: gondozasi@szodliget.hu

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda
Cím: 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12.

Telefon/fax: 27-590-230   Tel: 20/918-5019
E-mail: ovoda@szodliget.hu

 
 

Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 
Rákóczi u. 1-3. 

Tel: 27/590-085; Fax: 27/590-085 
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A Gondozási Központ ismét készül a nyá-
ri szünidőre, és négyhetes tábort szervez, 
melyet a sződligeti és vácrátóti gyermekek 
vehetnek igénybe. A nyári táborba az óvo-
dát befejező kisgyermekek és a 16 életé-
vüket még nem betöltött gyermekek rész-
vételére számítanak elsősorban. A tábor 
célja, hogy a két község gyermekei, szülei 
megismerjék egymás lakóhelyét. A koráb-
bi esztendőkben is nagy sikert aratott mind 
a nebulók, mind a gyermeküket biztos he-
lyen tudó szülők körében a szórakozást és 
biztonságot nyújtó nyári tábor. 
Jelenleg a táborok programjainak, kirán-
dulásainak tervezése folyik. Szervezésé-
ben a Gondozási Központ családsegítő 
munkatársai vesznek részt, tervezik a 
minél jobb programokat. A táborvezető 
az idén is a Központ vezetője lesz: Pintér 
Tiborné Edina.
A tábor költségeit Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata, mint fenntartó döntő 
részben fedezi, melyhez a Vácrátót ön-
kormányzata is hozzájárul. A két község 
közti utazáshoz a sződligeti kisbuszt is 
rendelkezésre bocsájtják. 
A táborok időpontjai: 2017. július 17. és 
2017. augusztus 11. között lesz, így az 
azon résztvevő gyerekek és szüleik ismét 
választhatnak, hogy melyik időpontban 

Idén is lesz nyári tábor A sződligeti és vácrátóti középiskolás fia-
taloknak a tábor alkalmat nyújt, hogy a ki-
sebbeket segítve, résztvevőként teljesíthes-
sék a kötelező közösségi munka rájuk eső 
penzumát. Egy-egy turnust húsz fő körüli 
maximális csoportra tervezik, amelyre ter-
mészetesen elsősorban sződligeti és vác-
rátóti  lakhellyel rendelkező gyermekeket 
várnak. A tábor előkészületei a következő 
hetekben is folytatódnak majd. A részlete-
ket, a pontos programot folyamatosan ál-
lítják össze, de az bizonyos, hogy közép-
pontjában a játék, a szórakozás mellett a 
hasznos ismeretek elsajátítása is szerepel 
majd. Persze, nem maradhat el a kirándu-
lás, az élménygazdag elfoglaltság, továb-
bá a nyári táborzáró buli sem, mely ter-
vezett időpontja 2017. augusztus 12-én, 
szombaton, egy tábortüzes záróesemény, 
az előző évhez hasonlóan. A résztvevők 
és szüleik, segítők összejöhetnek ismét, 
hogy felidézzék a minden bizonnyal ma-
radandó élményt nyújtó napok történéseit.  
Akik úgy gondolják, hogy gyermekük 
nem maradhat ki ebből a remeknek ígér-
kező nyári buliból, a további részleteket 
megtalálják a Gondozási Központ gon-
dozasikozpont.simplesite.com címen el-
érhető internetes honlapján. 
(A korábbi évekhez hasonlóan a Sződli-
geti Hírforrás következő számában meg-
található lesz a nyári táborra történő je-
lentkezés űrlapja is!) 

Az elmúlt időszakban több alkalommal 
is tartós élelmiszerosztásra került sor 
Sződligeten. A nagycsaládosokat, a rá-
szoruló személyeket, a szerényebb élet-
körülmények között élőket érintő osztás 
hátteréről, részleteiről azonban több 
félrevezető információ, megtévesztő 
vélemény is napvilágra került. Ezek tisz-
tázásában segített Pintér Tiborné Edina, 
a Gondozási Központ vezetője. 
Mint megtudtuk, a Gondozási Köz-
pont, mint önkormányzati fenntartású 
intézmény tavaly kötött szerződést a 
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A 
határozatlan időtartamú megállapodás 
alapján Sződligeten és Vácrátóton  tar-
tós élelmiszerosztásra kötött együttmű-
ködési megállapodást, az aznapi vagy 
rövid lejáratú élelmiszereket, melyet 
az áruházakból közvetlenül kellene el-
szállítani megállapodást feltételek hiá-

Élelmiszerosztás Sződligeten

szeretnék csemetéjüket biztonságban 
tudni.
A tábor helyszíne a Római Katolikus Egy-
házközség plébánia épülete és kertje lesz. 
A tábor hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra kö-
zött biztosít elfoglaltságot a gyermekek 
számára. A napi háromszori étkezést is-
mét biztosítják, melyet a fenntartó és a 
községek vállalkozóinak felajánlásával, 
hozzájárulásával kívánják megoldani.  
Szeretnénk, ha idén a tábor  költségeihez 
a gyemekek szülei heti 5000 forint tábo-
rozási díjjal hozzájárulnának, hiszen a 
programok és eszközök igen költségesek. 
Természetesen rászorultság alapján a díj 
elengedésre kerülhet az önkormányzatok 
hozzájárulásával.
Az elképzelések szerint tematikus bontá-
súak lesznek ezen időszakok: terveznek 
sporthetet, hagyományőrző hetet, a vilá-
gunkat megismerő hetet és ügyeskedő he-
tet is. A gyermekek ezekre célirányosan is 
jelentkezhetnek. Mindegyik turnusban az 
adott témát jól ismerő előadókkal, segí-
tőkkel teszik tartalmassá és szórakoztató-
vá a táborozás napjait. 

egyre bővült. Minden esetben a rászo-
rulók behívása írásos formában, behí-
vó levéllel történik, jobb esetekben 2-3 
nappal megelőzően, hogy személyesen 
el tudjanak érte jönni a lakosok. Ház-
hozszállítás nem megoldható, hiszen 
erre nincs elég munkatársunk. A házi 
segítségnyújtásban gondozottak részére 
a szociális gondozónők elviszik az idős 
embereknek. Fontos tudni, hogy termé-
szetesen az élelmiszercsomagok tartal-
mát NEM a Gondozási Központ és NEM 
a települési önkormányzat munkatársai 
állítják össze: ők az Élelmiszerbank által 
biztosított élelmiszereket – mintegy köz-
vetítőként – juttatják el a rászorulókhoz. 
Eddigi tapasztalatok alapján örömmel 
fogadják az ilyen természetű támogatást 
is, melyet a szervezők a jövőben is igye-
keznek a lakosság és a rászoruló csalá-
dokhoz eljuttatni.

nyában nem kötöttek. A határozatlan 
időtartamú megállapodás alapján tar-
tós élelmiszert osztanak Sződligeten és 
Vácrátóton. Az aznap lejáró, vagy rövid 
szavatosságú élelmiszerekre, amelyeket 
az áruházakból közvetlenül kellene el-
hozni, megfelelő feltételek hiányában, 
nem kötöttek megállapodást.
Lehetőség van az Élelmiszerbank meg-
keresésére, hogy egyes rendezvények-
re biztosítsanak tartós élelmiszereket a 
részt vevők ellátásához.
A Gondozási Központ által a rászoru-
ló sződligeti lakosokról nyilvántartást 
vezetnek, mely az elmúlt hónapokban 
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SZOLGÁLAT  
és SZOLGÁLTATÁS

Az állandó orvosi rendeléshez igazodva ,magas szin-
tű,beteget segítő,figyelmes kiszolgálással várjuk vevő-
inket. Akcióktól függetlenül is alacsony árakon,széles 
gyógyszerkészlettel,gyors rendelési idővel dolgozunk 
(naponta kétszer szállító utánpótlással,ideális esetben 
három órán belüli beszerzéssel).
Jobbulást kívánva várjuk gyógyszertárunkba! 

Sződligeti Gyógyszertár dolgozói

Kedves Sződligeti Vásárlóink!

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat széles válasz-
tékkal,hetente megújuló akciós termékeinkkel frissen, 
látványpékségünkben sütött,pékáruinkkal.

Sződliget CBA 

Térjen be hozzánk!
Kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Háztartási Bolt Sződliget

PAPÍRZSEBKENDŐ 3 rétegű 85 db-os 95 Ft
DOMESTOS 750ml. négy illatban 350 Ft
LORILUX folyékony mosószer 4 l 990 Ft
FLÓRASEPT 750 ml 640 Ft
LORIN FOLYÉKONY SZAPPAN-ok 1000ml 330 Ft
LISTERIN 1000ml 1850 Ft
ANTIBAKTERIÁLIS TÖRLŐKENDŐ 50 lap 350 Ft
MOSOGATÓSZEREK 1000ml 230 Ft-tól
COLGATE GYEREKFOGKRÉM  50ml 240 Ft-tól
COLGATE  100ml 260 Ft-tól
COLINOS FOGKRÉM  75ml 230 Ft-tól
KALLOS GLOW   hajfesték 75 ml 390 Ft
MADLEN desodor  4 illat 75 ml  290 Ft
STAR Parfüm         4 illat   70ml 820 Ft
OXI - MAX folteltávolító 2 l        730 Ft
- porban színes ruhákhoz 600gr  499 Ft

CBA 
H: 6.00–17.00 
K-P: 6.00–18.00 
Sz: 6.30–12.30 
V:7.00–11.00

Háztartási Bolt:  
H-P:  8.00 -12.00  
(12.00-13.00 ebédidő) 
13.00-17.00 
Sz: 8.00–12.00

Posta: 
Hétfő: 8.00-18.00 
Kedd-csütörtök: 08.00-16.00  
(12-12.30 ebédidő) 
Péntek: 8-14.00

Gyógyszertár: 
H: 8.00-12.30, 17.30–19.00 
K-P: 8.00-12.30, 14.00–18.00

Zöldséges 
H-P: 7.30-17.00 
Sz: 7.00-12.00 
V: 7.00-11.00

Kínai Áruház 
H-P:9.00-17.00 
SZ:8.00-13.00

Virág bolt ( Szent István utca):  
H-P:  9.00-17.45 
SZ: 9.00-12.00 
V: 9.00-12.00
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Miután a megyei szövetség illetékesei 
hitelesítették a felújított sződligeti fo-
cipályát, a megyei harmadosztályban 
szereplő helyi csapat minden tavaszi 
bajnoki mérkőzését már hazai környe-
zetben rendezheti meg. 
Mint arról korábban hírt adtunk, az 
ősz folyamán az elhasználódott, gazos 
terület megújult, a füvet lecserélték, a 
pálya alá pedig egy programozható, 
28 fejes öntözőrendszer került. A közel 
négymilliós TAO-s pályázati forrásból 
– melynek önrészét a klubnak kellett 
biztosítania – és helyi vállalkozók lel-
kes segítségével sikerült elérni, hogy a 
jövőben remek pályán futballozhatnak 
a sződligeti utánpótláskorú játékosok, 
valamint a felnőtt és öregfiúk csapatok.
A hazai bajnoki premierre a megyei har-
madosztályú pontvadászat Északkeleti 
csoportjának tavaszi nyitányán, a Püs-
pökszilágy gárdája ellen került sor – már 
lapzártánk után. Az őszi fordulók után – 
melyek során együttesünk minden mér-
kőzését az ellenfél otthonában játszotta 
le! - Fenyvesi Boldizsár edző tanítvá-
nyai 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és 

5 vereséggel megszerzett 15 ponttal a 
középmezőnyben foglalnak helyet. Így 
remény van arra, hogy a tavaszi folyta-
tásban a pályaválasztói jog visszacse-
rélése miatt hazai környezetben leját-
szandó találkozók sikeres megvívásával 
feljebb is kapaszkodhat a Sződligeti 
SMTE. Ehhez azonban a szurkolók bíz-
tatására, támogatására is szükség lesz. 
A sorsolás szerint a mieink a következő 
időpontban játsszák le bajnoki találko-
zóikat (minden mérkőzés szombaton 
kerül megrendezésre):
03. 04. 14:00 Sződliget – Püspökszilágy
03. 11. 14:30 Sződliget – Vácrátót
03. 18. 15:00 Sződliget – Csomád
03. 25. 15:00 Sződliget – Kisnémedi II
04. 01. 15:30 Sződliget – Sződ
04. 08. 15:30 Sződliget – Őrbottyán 
04. 15. szabadnap
04. 22. 16:00 Sződliget – Galgamácsa
04. 29. 16:30 Sződliget – Váchartyán
05. 06. 16:30 Sződliget – Göd II
05. 13. 16:30 Sződliget – Erdőkertes
05. 20. 17:00 Sződliget – Dunakeszi II
05. 27. 17:00 Sződliget - Galgagyörk

Hajrá Sződliget!

Bajnoki focimeccsek  
a felújított pályán

Március végén folytatódik az öreg-
fiúk részére kiírt megyei bajnokság 
is. Az őszi mérkőzések lejátszása 
után a sződligeti örökifjú arany-
lábúak a 10 csapatos Északi cso-
port középmezőnyében foglalnak 
helyet. A folytatásban a következő 
hazai találkozókra kerül sor – szin-
tén a felújított sporttelepen:
március 27. hétfő 17:00 
Sződliget – Penc
április 10. hétfő 17:00 
Sződliget – Vác-Deákvár
április 18. kedd 17:00 
Sződliget – Rétság
május 2. kedd 18:00 
Sződliget – Nógrád
május 15. hétfő 18:00 
Sződliget - Szob 
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Nagy örömömre továbbra is javaslatokkal élnek a Hírforrás 
olvasói, kivel készítsünk interjút, kit ismerjen meg jobban, 
vagy egyáltalán a község lakossága. Szántó Lajost is így 
ajánlották a sportrajongók. A beszélgetésünk után az első 
gondolatom az volt, mindegy mit, de valamit lelkesedéssel 
kell csinálni az életben, és ha ez a kiegyensúlyozott élet a 
sport szeretete és művelése, bónuszként még egészséget is 
kap az ember nyugdíjas korára.

1950-ben, Velencén született, középiskolát Székesfehérvá-
ron végzett, majd pedig üzemmérnök lett. Eredetileg mű-
szerésznek tanult, de aztán az autók szeretete elirányította 
és végül 23 évig az Expressz utazási iroda műszaki vezető-
jeként vette körbe magát autóbuszokkal.
Gyermekkora óta focizott, és mint a beszélgetés végére ki-
derült, mindent, hát ezt is nagy precizitással, kitartással és 
fegyelemmel művelte, aminek lett is eredménye, a Videoton 
játékosa volt, majd a debreceni csapatba került illetve kato-
na évei alatt a ceglédi csapatot erősítette. Az ígéretes foci 
pályáról a szerelem, munka, család irányította el 29 éves 
korában és vált amatőr sportolóvá. A foci szeretete és műve-
lése azért egész életét átszőtte, Sződligeten sokáig erősítette 
az öreg fiúk csapatát és az idő múlásával az aktív sportolást 
felváltotta az edzőség.
– Mióta élnek Sződligeten?
– 1974 óta van közünk a községhez az első időkben hétvégi 
látogatók voltunk, aztán nyugdíjas korunk óta már lakóivá 
váltunk.
– A fővárosi életet váltották vidékire. Miért?
– Sose éreztem magam jól a városi forgatagban. Feleségem 
is én is nagy kertrajongók vagyunk. Én vidéken, víz mel-
lett nőttem fel életelememmé vált a természet közelsége. 
Gyermekkoromba úsztunk, csónakot építettünk, télen kor-
csolyáztunk a tavon. Most egy másik víz mellett élünk nagy 
nyugalomban.
– Hogyan telnek a nyugdíjas évek?
– Sosem unatkozunk. Sokat vagyok az unokámmal, aki 7 
éves és nagy örömömre imádja a nagyapját. Kerékpározás, 
foci, pecázás… minden, ami mozgás, sport, egészség. Sze-
retek kertészkedni, barkácsolni is.
Sportemberként követem a jó mérkőzéseket a tévében, bér-
letem van a váci kézilabda mérkőzésekre, rendszeres láto-
gatója vagyok a helyi futball rangadóknak.
– 67 évesen egészségesen éli életét. Mi a titok?
– Mozgás és helyes táplálkozás az életben pedig rend-fe-
gyelem-tisztaság. A mai napig rendszeresen sportolok, fu-
tok, kerékpározok, súlyzózok. A táplálkozást illetően nem a 
„gazdaságosból” vásárolunk, odafigyelünk az élelmiszerek 
minőségére, kukoricával etetett disznó húsát esszük, a tar-
tósítószer mentes élelmiszereket részesítjük,már amennyire 
lehet,előnyben.
– Térjünk vissza még pár szó erejéig a focihoz. Milyen 
poszton játszott? Hogy is volt akkoriban az élet?
– Középpályásként kezdtem, majd pedig középhátvéd 
voltam. A régi foci más volt mint manapság. A gyerekek a 

Beszélgetés Szántó Lajossal
grundról, mezőről érkeztek az egyesületekbe a lábukban 
volt már a foci alapja a mozgás öröme, ösztönös érzékkel, 
begyakorolt alapokkal kezdtük el velük az edzéseket. A mai 
gyerekeknek nincs állóképessége az edzéseken az erőn-
léttel kell foglalkozni a taktikai, technikai edzések helyett. 
Hiányzik sok esetben a kitartás, azonnali sikert, eredményt 
remélnek.
– 67 éves, van, és ha van, mi van a bakancslistán?
– Azt hiszem az egészségen kívül nincs más vágyam. Sze-
rencsére a munkám révén sokat utazhattam, boldog évek 
vannak mögöttem.
Köszönöm a beszélgetést, igazán élmény volt, minta értékű 
tartással, fegyelemmel bíró embert ismerhettem meg, aki 
egy ember számára a legnagyobb fájdalmat hordozza a szí-
vében, gyermeke elvesztésével, de tudja, dolga van a vilá-
gon, fel kell nőni az unokának, át kell adni a tudást, tartást, 
mindet, mi a világban jó és érdemes. Jó egészséget kívánunk 
hozzá!
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Kedves Olvasók!
Áldott, boldog húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek!
Feltámadt Krisztus, aki legyőzte a bűnt és a halált, öntse szívetekbe és életetekbe 
örömét, reményét és erejét, hogy minden nap érezzétek, hogy Ő a barátotok, segít-
ségetek és célotok!

Szaniszló atya

Rózsálló hajnalfény ragyog,
Zeng már az égi háladal,
Örömben ujjong a világ,
Panaszt üvölt a kárhozat,

Midőn az égi nagy Király
Halál hatalmát megtöri,
S lábbal tiporva poklokat,
Feloldja foglyok láncait.

Maradj örökre, Jézusunk,
Fényes húsvéti örömünk,
S kiket kegyelmet újraszült,
Oszd meg dicsőséged velünk.

Húsvét  
a templomunkban

Virágvasárnappal nyitjuk a Nagyhetet, 
amelyen még egyszer megfontoljuk üd-
vösségünknek nagy titkát, Krisztus szen-
vedését, halálát és feltámadását. Nagy-
csütörtökön az esti misével elkezdődik a 
Húsvéti Szent Háromnap.
Nagycsütörtökön az ünnepélyes szent-
mise este 7 órakor kezdődik. A szentmi-
se után a börtönbe zárt Jézus emlékére 
virrasztunk; a szentségimádás este 9-ig 
tart.
Nagypénteken a keresztúti ájtatosságot 

este ½ 7-től tartjuk. A nagypénteki liturgia este 7 órakor kez-
dődik. A szertartás után Jézus sírjánál 10 óráig virrasztunk.
Egész nap szigorú böjtöt tartunk.
Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az Ő szen-
vedéséről és haláláról elmélkedik. A szentségimádást 9-től 
12-ig és este 7 órától az esti ünnepi szertartás kezdéséig.
Du. 4 órakor megáldunk húsvéti ételeket. Megáldunk hús-
féléket az Egyiptomból való kiszabaduláskor fogyasztott 
bárányra emlékezve, tojást, ami az új életet jelképezi, kalá-
csot, ami az örök élet kenyerére emlékeztet, valamint egyéb 
ételeket.
A szombat esti liturgia már a Húsvéti Vigília. Az ünnepé-
lyes szentmise este 8 órakor kezdődik a templom előtt a 

tűzszenteléssel. A szentmise után körmenet 
lesz. Kérjük, hogy Nagyszombaton hozza-
nak magukkal a templomba egy-egy szál 
gyertyát!
A templomunkban a Húsvéti ünnepek alatt 
a következő rend szerint tartjuk a szentmi-
séket:
Húsvétvasárnap: a szokott miserend: 8 óra-
kor, 9.30-kor (diákmise), este 6 órakor
Húsvéthétfőn: reggel 8 órakor és este 6 óra-
kor, diákmise nem lesz.

Nagyböjt – Húsvét
Január 6.-án, Vízkereszt napján véget ért a 
karácsonyi ünnepkör. Ezen a napon ünne-
peljük a három királyok látogatását, Jézus 
megkeresztelkedését a Jordán vizében és 
Jézus első csodáját a kánai menyegzőn. Az 
ezt követő évközi időszak alatt ünnepeljük 
Jézus templomban való bemutatását febru-
ár 2.-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
napján.
A következő ünnep: hamvazószerda, mely 
mozgó ünnep, tehát nem egy dátumhoz 
kötődik. De miért van ez így? Ezzel a nap-
pal kezdődik meg a nagyböjti időszak. 
(Az előtte való napot húshagyó keddnek 
nevezzük). A nagyböjti idő 40 napig tart, az utolsó hetet 
nagyhétnek hívjuk. Az ünnepi szertartás már Nagycsütör-
tökön megkezdődik. Ekkor az utolsó vacsorára emlékezünk 
és egyben ünnepeljük a Szentmise, az Oltáriszentség alapí-
tását.
Nagypénteken Jézus kínszenvedésére emlékezünk a Passió 
elmondásával vagy eléneklésével és Jézus kereszthalálát ün-
nepeljük. Nagyszombaton Jézus a sírban fekszik.
A hajnali feltámadásra emlékezve feltámadási körmenetet 
tartunk. Húsvétvasárnap a feltámadás ünnepe. Az ünnep ki-
számítása így történik:
Hamvazószerdától számítunk 40 napot (böjti napok száma), a 
vásárnapok kivételével, mert az év minden vasárnapján Jézus 
feltámadását ünnepeljük és ez alól a nagyböjti va-
sárnapok sem kivételek. De milyen dátumhoz köt-
jük a hamvazószerdát? A niceai zsinat (325-ben) 
döntése óta a tavaszi napéjegyenlőséget (március 
21.-ét) követő holdtölte utáni első vasárnapon 
tartjuk meg a Húsvétvasárnapot. Tehát ettől az 
időponttól visszafelé számolással (- 40 nap és a 
vasárnapok) kapjuk meg az adott évben a hamva-
zószerda idejét. Idén – március 1.-én.
Ha tudjuk az ünnepek időpontját, akkor jó ha be 
is tartjuk. Vízkereszttől hamvazószerdáig a far-
sang ideje van. Ekkor rendezünk bálokat, farsan-
gi mulatságokat, jelmezbálokat. Egyes ételeink 
is utalnak a farsangra: pl. farsangi fánk. Hamva-
zószerdától pedig a böjti időszak kezdődik: testi 
– lelki felkészülés, lemondással, felajánlásokkal. 
Ezt segíti a nagyböjti lelkigyakorlat is.
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„Feltámadtam, és újból veled 
vagyok, alleluja!”

„Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja!” énekli a pap 
az Oltáriszentséggel a kezében az ünnepi liturgia végén, a 
körmenet kezdetén. Ezzel mintegy összefoglalja Húsvét tit-
kának örömét, vagyis, hogy Jézus Krisztus legyőzte a vilá-
got, a bűnt, a halált.
Legyőzte a világot. Közénk jött, mert Atyja annyira szere-
tett minket, hogy elküldte hozzánk, de nem a mi, a világ 
törvényei szerint élt, hanem csakis Atyjának, Atyánknak 
parancsait követte. Megmutatta, hogyan kellene élnünk, 
hogyan kellene legyőznünk a bűnt, hiszen Őbenne még a 
bűn árnyéka sem volt. Ártatlansága ellenére magára vette a 
mi szörnyűségeinket és vállalta helyettünk a nekünk kijáró 
szenvedést. Szeretetében a legvégső pontig, a halálig jutott, 
ám a halál felett is győzedelmeskedett. Mindezt miértünk 
tette.
Értünk tette, hogy a világba jött, hogy megmutassa, szépen 
is lehet élni, lehet önzetlennek lenni és szeretni. Megmu-
tatta, győzhetünk a mindent át- meg átszövő rossz felett, ha 
követjük Atyánk parancsait, vagyis, ha elsősorban viszont-
szeretjük Őt és általa az embereket.
Miértünk volt, hogy szenvedett és odaadta az életét, hogy 
kiszabaduljunk végre a bűn rabságából. Halálával és fel-
támadásával megváltott minket, bizonyította Atyánk őrült 
szeretetét irántunk, és arra tanított minket, hogy ne féljünk, 
hiszen még a halál sem szakíthat el bennünket az Ő szere-
tetétől.
„Feltámadtam, és újból veled vagyok, alleluja!” Micsoda 
öröm, hogy bár vétkeink miatt sokszor elfordulunk Tőle, 
mindig visszatérhetünk Hozzá, hiszen él, hiszen a halálból 
újból életre támadt, és velünk van, mert megígérte, velünk 
lesz a világ végezetéig.

Krisztus az élet.
A nap-nap után bennünk
keresztre feszített,
és mégis új életre sarjadó isteni lét.

A szenvedés fájdalmából
folyton örömre nyíló virág,
a szeretet áldozati kelyhében
értünk testet öltő Megváltó,
lelke minden látható
és rejtett szépségnek.

Ő az Atya szerelmében
fehéren izzó Fiú,
értünk egészen elégő,
jóillatú áldozat.
Életünk Krisztus.

Simon András

A barkaág régi húsvéti szimbólum, melynek eredete a  vi-
rágvasárnap megünnepléséhez nyúlik vissza. A barka a Ma-
gyarországi éghajlati viszonyoknak köszönhetően a pálma 
és olajágak szerepét vette át, amelyekkel Jézust köszöntöt-
ték jeruzsálemi bevonulása alkalmából.

A húsvét elképzelhetetlen lenne 
sonka, tojás, kalács, torma és a 
bárány nélkül. Elgondolkodtunk 
már vajon azon, hogy miért ezek 
az ételek kerülnek az asztalra.A 
húsvéti bárány Jézust szimbolizál-
ja, a tojás az életet és az újjászüle-
tést, a kalács a töviskoszorút, a bor 
Krisztus vérét, a torma a Krisztus-
nak kínált ecet keserűségét idézi.

Címlap fotó Dvornik Gábor munkája,aki ezért a képéért 
megkapta a Will Burrard-Lucas által jegyzett nemzetközi 
WILDLIFE PHOTO "WILDLIFE PORTRAITS" kategória  ki-
emelt, nagyon ajánlott minősítését. 
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EGY ANYU - 
MEG KÉT APU

Design: www.orsolyaivanyi.com

A Közösségi Ház az idei évben is 
csatlakozott a KULTÚRHÁZAK ÉJ-
JEL-NAPPAL országos programso-
rozathoz. Az idei évben Földszin 
Zsuzsanna fotóiból készült kiállítás 
megnyitóján vehettek részt a  Kö-
zösségi Házba látogatók.

Szombaton is NYITVA!
Februártól a községi könyvtár havonta két alkalommal,, 
szombati napokon is nyitva tart 
10-14 óráig.
A tavaszi nyitva tartások a következők:
március  04 és 18. április 01 és15. május 06. és 20.
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PALÁNTAkuckó
Havonta két alkalommal szombat délelőttönként várjuk a 
gyerekeket tehetséggondozó foglalkozásainkra.
Első alkalom 2017. március 18.
Program:
Fejtünk,rejtünk,kirakózunk,társasozunk,magot szórunk!
(A gyerekeknek lehetőségük lesz együtt társasozni,sakkozni, 
keresztrejtvényt, logikai feladványokat megfejteni és egy ki-
csit kertészkedni is – elvetjük a palánta magokat)

CSATLAKOZZON  
régi és új programjainkhoz!

hétfőn délelőtt német tanfolyamok, jóga, kedden KEDDEN 
PONT RÁÉREK KLUB,szerdán ülő torna és német tanfo-
lyam, csütörtökön BABA-MAMA KLUB, péntek-szombat 
helyi civil szervezetek összejövetelei,szombat délelőtt te-
hetséggondozó programok gyerekeknek.

ismét PILVAX a Közösségi Házban 

2017. március 15-én, 9-14 óráig
11.30-kor A KÁVÉ TÖRTÉNETE előadással is 

kedveskedünk betérő vendégeinknek
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A Közösségi Ház érdekeltségnövelő 
pályázaton nyert pénzből, illetve ön-
kormányzati támogatásból új, össze-
csukható asztalokat vásárolhatott. A 
praktikus gurulós, kis helyen tárolható 
bútoroknak különösen örültek a torná-
ra, jógára érkezők, hisz így több hely 
marad számukra a mozgáshoz.

Töretlen a sütési kedv a kedden pont 
ráérek klubban. Az idén a Pilvax ká-
véházat ez a klub fogja üzemeltetni a 
bevételt pedig a Közösségi Ház esz-
közkészletének bővítésére ajánlották 
fel. A klub továbbra is várja a kedden 
ráérőket 10 órától foglalkozásaikra.

Minden hónap utolsó péntekén 9-12 
óráig a Közösségi Házban a Gondozási 
Központ dolgozói vércukor,vérnyomás 
és testsúly mérést tartanak. A szolgál-
tatás ingyen igénybe vehető. A tavaszi 
dátumok: március 31. április 28. és 
május 26.

Nézz be hozzánk délután !
Túl sokat van egyedül?
Szeretne társaságban lenni? Szeretné 
napi élményeit valakivel megosztani? 
Szereti a dallamokat? Szeretne adni és 
kapni egy kedves szót, egy mosolyt,  
egymásra figyelést, kellemes hangula-
tot? 
Ezt kínáljuk önnek , ha eljön hozzánk 
heti egyszer csütörtökön 15-17 óráig.
Ígérjük mosollyal távozik !
Egy próbát megér, nevet a klubnak 
együtt szeretnénk majd választani. 
Az első „melódia” április 6-án csütör-
tökön csendül fel a Közösségi Házban!

Ünnepeljen rendhagyóan!
Az idei évben hét közepére,szerdára esik március 15-e. 
A Kedden pont ráérek klub lelkes csapata merész ötlettel állt elő, miszerint a jótékonysági, 
több éve üzemelő Pilvax kávéház mellett az idén éttermet is nyit. Ezen a napon az 
előzetesen jelentkező vendégek igazi, reformkori nagyjaink nevével fémjelzett finomságokat 
ehetnek. Nem titok a menü, előételként Petőfi tojást, főételként Jókai bablevest desszertként 
pedig Kossuth kiflit szolgálnak fel majd a vendégeknek. Természetesen igyekeznek majd 
reformkori hangulatot is teremteni s mindezért az ünnep fényében,  két fő részére felszolgált 
menüért 1848 forintot szeretnének kérni. A bevétel, a Pilvax kávéházhoz hasonlóan 
a Közösségi Házé lesz, amiből az idei évben a szervírozó és konyhai munkákat segítő 
felszereléseket és a kialakítás alatt álló konyharész költségeit támogatnák.

Jelentkezni a könyvtárban , illetve a kovacscris@freemail.hu e-mail címen vagy a  
20-9345179-es telefonszámon lehet 2017. március 13-ig.
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Felelős kiadó: Sződligeti Közösségi Ház vezetõje, Tóthné Kovács Krisztina l A szerkesztőség és a kiadó címe: 2133 
Sződliget, Szent István u. 29. l e-mail: hirforras@szodliget.hu l A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg. l A 
kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett leveleket, írásokat szerkesztett, rövidített formában közölje. A 
hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Sződligeti Hírforrás bármely fotóját, írott anyagát részben vagy 
egészben csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehet újraközölni. l A megjelenő hirdetések tartalmáért a szer-
kesztõség nem vállal felelősséget. l A lapban megjelent anyagokhoz szerzői jogok kapcsolódhatnak. l Nyomdai 
elõkészítés és nyomdai munkák: Grafit Pencil Nyomda l ISSN 2062-3240

 

MASSZÁZS-REFLEXOLÓGIA-GYÓGYÍTÁS 

(talp- kéz- testmasszázs,Bioptron fény-,Bach virágterápia 

kronobiológiai elemzés) 

Bíró Ferenc 

reflexológus,gyógymasszőr 

Sződliget Somogyi Bacsó u. 3. 

30-386-4912 

HORGÁSZOK FIGYELEM! 

HORGÁSZENGEDÉLYEK  március 31-ig a Közösségi 
Házban vehetők át minden hétfőn 17-19 óra között. 
2017. március 31. után már csak előzetes egyeztetéssel 
történik ügyintézés.

NON-STOP BOLT Sződligeten
Nemrégiben nyílt a vasútállomás közelében egy éj-
jel-nappal nyitva tartó élelmiszer bolt.
A bolt tulajdonosa, Nagy Mónika kérdésünkre elmond-
ta, hogy merész vállalkozásuk egyenlőre sikeres az éjfél 
és hajnal négy közötti időszakot leszámítva folyamatos 
a bolt látogatottsága. Természetesen ezért mindent meg 
is tesznek a diszkont árak mellett diabetikus és laktóz 
mentes termékeket, fagyasztott árut és friss, helyben 
sütött péksüteményt, szendvicseket, kávét is árulnak. A 
bolt házhoz szállítást is vállal hétvégeken, rendeléseket 
a 30-239-5130 telefonszámon lehet leadni. Hamarosan 
vegyi áruval is bővülni fog az üzlet kínálata.

Ebben a számban hírdetőink
ajándék utalványért hírdettek.

Köszönjük szépen mindenkinek a felajánlásokat!

szerkesztőség
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55 forintos házi kenyér recept
Öreg tészta hozzávalók: fél kg kenyérliszt, 1 dkg élesz-
tő, 3-3,5 dl víz.
A hozzávalókat jól összegyúrjuk, és szobahőmérsékle-
ten, fóliával letakarva egész éjszaka kelni hagyjuk (12-
14 óra). Ha nagyon meleg van, akkor 4 óra múlva be 
kell tenni a hűtőbe, nehogy túlkeljen.
 
Kenyér hozzávalók: fél kg kenyérliszt, 1 dkg élesztő, 
2-3 evőkanál olaj, 2 teáskanál só, 25dkg öreg tészta, 
3 dl víz.
A lisztet, az élesztőt, az öreg tésztát, az olajat, a sót egy 
tálba tesszük és hozzá öntjük a vizet. Szép simára da-
gasztjuk a tésztát. Akkor jó, ha jó rugalmas tésztát ka-
punk. Mikor kész, letakarjuk és 30 percig kelesztjük. 
Utána gyúrjuk át egy kicsit és még 15 percig pihen.
forrás: http://www.almaimotthona.hu/55-forintbol-ke-
nyer-hazilag.html

Bemutatunk egy olyan csokoládé 
receptet, amely kitűnő ízű és 10 perc alatt össze-
állítható! Olyan hozzávalókból készül, amelyek minden 
háztartásban megtalálhatóak és az íze egyszerűen ellen-
állhatatlan. Ne gondolkozz rajta, készítsd el és örvendez-
tesd meg a családod ezzel az isteni desszerttel!

Hozzávalók:
• 5 evőkanál kakaó,
• 2 evőkanál cukor,
• 50 g vaj,
• fél bögre tej (1 dl).

Elkészítés:
Egy edényben melegítsük fel a tejet, vigyázzunk ne fő-
jön fel. Egy tálban kavarjuk össze a kakaót a cukorral, és 
lassanként adjuk hozzá a tejhez. Kavargassuk és tegyük 
bele az olvasztott vajat is. Lassú tűzön főzzük össze ezt 
a keveréket kb két percig. Öntsük kiolajozott, formába a 
forró csokoládét és hagyjuk hűlni. Amikor kihűlt tegyük 

hűtőszekrénybe néhány őrára, majd vegyük ki a hűtőből, 
borítsuk ki a formából és szeleteljük. Jó étvágyat! Érdemes 
egyszerre nagyobb adagot készíteni, mert nagyon ínycsik-
landó!

forrás:https://bidista.com/a-legfinomabb-hazi-csokolade-
10-perc-alatt-elkeszul-a-bolti-a-nyomaba-sem-erhet/

EZ+AZ a NET-ről

Így lesz édesebb a paradicsom!

Sok hobbikertész egyetlen évet sem hagy ki, hogy para-
dicsomot termesszen a kertjében. Ez érthető is, hiszen 
a paradicsom ízletes, egészséges, és számtalan fajta kö-
zül választhatjuk ki a tetszésünknek legmegfelelőbbet. 
Az édes ízt ugyanakkor mi is befolyásolhatjuk egy na-
gyon egyszerű trükkel!
A művelet maga igen egyszerű, gyors, ráadásul pénztár-
cabarát. Hetente egyszer gondoskodjunk a paradicsom 
szokásos tápanyag-utánpótlásáról folyékony tápoldat 
vagy szerves paradicsomtáp formájában, a hét egy meg-
határozott napján, mondjunk péntekenként pedig hint-
sünk egy kis szódabikarbónát a paradicsom töve köré 
a talajra. Ügyeljünk arra, hogy a növényre ne kerüljön 
belőle.
Bár elsőre kissé szokatlannak tűnhet, ez az apró kis kerti 
trükk valóban beválik. A szódabikarbóna a talajba ke-
rülve módosítja – egészen pontosan csökkenti – annak 
kémhatását. A savasabb kémhatás eredményeként pe-
dig az érő paradicsomszemek édesebbé válnak.
forrás: http://hobbikert.hu/magazin/igy-lesz-a-szodabi-
karbonatol-edesebb-a-paradicsom.html



2017. várható rendezvényei
2017. július 29. 

ünnepélyes térátadó fellép a BUDAPEST BÁR, este tűzijáték

2017. augusztus 27. 
VETERÁN TALÁLKOZÓ

2017. szeptember 09. 
FALUNAP sztárvendégek: Sipos F. Tamás és Szűcs Judith
motoros bemutató, graffiti bemutató,zöld hátteres fotózás

2017. december 09. 
Idősek Napja

SZABADTÉRI SZÍNPADi  rendezvények:

2017. június 24. 
Operett gálaműsor

2017. július 15. 
MUSICAL-FILMZENE összeállítás

2017. augusztus 05. 
Szirmai Albert: Mágnás Miska

(Sződliget Nagyközség Önkormányzata és a Váci Szimfonikus Zenekar 
közös szervezésében)



MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk  
2017. március 15-én 

10 órakor megrendezésre kerülő 
ünnepi megemlékezésünkre 

és koszorúzásra.

Beszédet mond: Puskás Petra, 
szaval: Matkovics Ádám 

a helyi általános iskola tanulói


