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erősek és kiszolgáltatottak, de ezek a 
különbségek nem öröktől fogva adot-
tak és egyáltalán nem örök érvényű-
ek. Tartósságuk és mértékük nagyban 
függ attól is, hogy az adott társada-
lomban élők többsége ezt mennyi-
ben tartja méltányosnak és jogosnak. 
Vannak azonban idősek és fia ta lok, 
amin viszont nem tudunk, de nem is 
akarunk változtatni. 
A fiataloknak nagyon fontos, hogy 
megértsék: tenni másokért felemelő, 
és bár a vagyon is itt marad utánunk, 
mégis akkor tudjuk a világot legin-
kább előre mozdítani, ha másokért is 
tenni tudunk, és nemcsak a földi jót 
hajszoljuk. Hogy több maradjon utá-
nunk, mint egy puszta sírkő. Egy kő-
műves egy házat hagy maga után az 
utókornak, amiben nemzedékek él-
hetnek egymás után. Egy pék vagy egy 
szakács a kulináris élvezetek révén tud magából adni. Egy 
költő a verseiben fogalmazza meg a szinte elmondhatatlant, 
ami mindannyiunk érzése és gondolata. És aki mindemellett 
társadalmi munkában, önzetlenül segít (legyen szó egészség-
ről, oktatásról, művészetről, bármiről), az tesz a legtöbbet.
Az alapkérdés, amit globálisan megfogalmazunk: mi lehet 
mércéje, annak, hogy ment-e előbbre a világ? Ha egy társa-
dalomban a közösségi javak termelése több mint a fogyasz-
tás. Egy szép templom, egy közösségi ház, iskola, óvoda, 
vagy otthonok építése mások számára, vagy akár egy közös-
ség létrehozása, egy közösségi akció megszervezése, amely 
egy közösség életét szebbé, jobbá teszi, minden, ami hoz-
zájárul, hogy egyre többen éljenek emberhez méltó életet, 
örömet leljenek környezetükben, mércéje annak, hogy nem 
csak fogyasztunk, hanem hozzáadott értéket termelünk.

Ma nem divat az önzetlenség, nem 
divat kedvelni, szeretni egymást. Se-
gíteni másokon. Divat a gyűlölködés, 
divat lett egymást megfigyelni, bírál-
ni majd elítélni azt, aki nem ugyan-
abban hisz. Nem jó ez az irány! Egy 
normális gondolkodású ember nem 
bírja elviselni és menekülni szeretne.
Itt van a mi községünk. Sződliget. 
Minket sem kerül el a rosszindulat, az 
irigység, vagy akár a közöny. De én 
mégis boldog vagyok, mert elmond-
hatom, hogy NEM! Még sincs így. Itt 
az Idősek Tanácsa, akik ahogy a ne-
vük is elmondja, már tapasztalt, sok-
mindent megélt emberek társasága, 
akik nem otthon ülnek tétlenül a tévé 
előtt, hanem tevékenykednek, segíte-
nek, rendezvényeket szerveznek és 
közügyekben döntenek. A másik ol-
dalon itt vannak a fiatalok.  A rossz 

minta ellenére a képviselő testületben a két 30 év alatti fiatal 
kiválóan együttműködik a testület többi tagjával. A külön-
böző generációk együttműködése nálunk jól megvalósult. 
Az ifjúság tanul az idősektől, hallgatnak rájuk, de ez a bölcs 
érett társaság sem szégyelli, hogy meghallgassa a fiatalokat, 
bizony nem csak hallgatnak rájuk – figyelnek is, és van, 
hogy jók az ötletek, jók a meglátások. Egymást támogatva, 
idősek és fiatalok itt nagyon sokat teszünk egymásért. A sze-
gényebbekért, a rászorulókért, az idős egyedül élő, beteg 
vagy éppen magányos emberekért. 
És ezt nem fogom feladni. Nem akarok naiv lenni, de hiszek 
a jó példában, hiszek abban, hogy ha megmutatjuk a helyes 
irányt, akkor követnek majd engem, minket és ha nem is ne-
kem, de gyermekeimnek, unokáimnak –mindenki gyerme-
kének és unokájának - megteremthető egy békésebb világ. 

Juhász Béla

Minden társadalomban vannak szegények és gazdagok, 

Ilyen volt – Ilyen lesz!
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A település jelenéről és jövőjéről döntöttek
A képviselő-testület legutóbbi ülései
A márciusban megjelent számunk után lapzártánkig három 
ülést tartott Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete. Az alábbiakban a legfontosabb döntéseket 
foglaljuk össze.
Az éves munkaterv szerint március 10-én a teljes létszám-
ban jelenlévő testület ezúttal is a lejárt határidejű határoza-
tokról szóló beszámoló elfogadásával kezdte meg munkáját. 
Majd a 2016 utolsó negyedévi költségvetési átcsoportosítás 
nyomán a település büdzséjének főösszege közel 591 és fél 
millió forintra módosult. A személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő díjakról 
szóló rendelet megalkotása után a helyi adókról és kintlé-
vőségekről szóló előterjesztésből kiderült, hogy jellemző a 
hátralékok összegének folyamatos csökkenése, mely során 
az idei év második hónapjának végén a tartozások összege 
20 millió forint alá esett. Ugyanakkor Tari Istvánné alpolgár-
mester asszony a hivatal nevében is elnézést kért a sződli-
geti polgároktól amiatt, hogy az elavult hivatali informatikai 
rendszer – előreláthatóan még néhány hónapig – karakterhi-
bás értesítéseket tud csak papíralapon előállítani. 
Újabb tízmilliók útfelújításra
A folytatásban döntés született arról, hogy a Községháza bel-
ső és külső felújítási munkáinak kivitelezésével a legkedve-
zőbb (mintegy 11 millió forintos) ajánlatot tevő a VILU-PET 
2000 Kft-t bízzák meg. Juhász Béla a következő napirendi 
témánál elmondta: idén összesen közel 30 millió forintos 
forrásból újítják fel a település útjait. Elsőként a Vörösmarty 
utca északi szakasza, az Attila utca III. szakasza, a Határ 
út Rezeda és 2. sz. főút között szakasza, valamint a vasúti 
bolt előtti járda aszfaltozására, illetve a Vasúti fasor Somo-
gyi Bacsó Béla utca előtti szakaszának szélesítésére kerül(t) 
sor. Ennek kivitelezésére a Pannon Globál Zrt. 15 milliós 
ajánlatát fogadták el. 
A testületi ülés következő döntéseként egymillió forintos 
önrészt különítettek el ahhoz a 95 %-os intenzitású, 20,5 
milliós forintos pályázathoz, amely sikere esetén az orvo-
si rendelő újulhat meg. A képviselők egyetértettek azzal is, 
hogy egy külterületi szántót a versenytárgyaláson nyertes 
vállalkozónak 3 millió forintért értékesítse a település. 

Pályázati lehetőségek
A Gondozási Központ idei szakmai programjának elfogadá-
sa után a testület kiírta a pályázatot a helyi civil szervezetek 
2017-es pályázati támogatására. Mint elhangzott: a pályá-
zatra 300 ezer forint áll rendelkezésre, egy jelentkező ma-
ximum 50 ezer forintot nyerhet el, mellyel majd természe-
tesen az előírásoknak megfelelő módon kell elszámolnia. 
Szintén a korábbi feltételekkel azonos módon hirdették meg 
ebben az évben is a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot, 
melynek eredményhirdetése idén is a Falunapon lesz majd. 
Tari Istvánné ezt követően részletesen beszámolt a Magyar 
Önkormányzatok Szövetségének éves közgyűléséről. Mint 
megtudtuk, hazánkban a települési önkormányzatok nagy 
részében hasonló gondok adódnak a központosítási törek-

vések és a kormányzati szabályozók miatt, mint Sződlige-
ten.
Az ülést záró napirendi pontként két szomszédos telek villa-
mos energia ellátásának kiépítéséhez szükséges hozzájáru-
lásokat adták meg a sződligeti képviselő-testület tagjai. 
A nagypénteki munkaszüneti nap miatt kivételesen április 
13-án, csütörtökön tartotta meg következő soros ülését a 
testület. Az első napirendi téma megvitatása során megál-
lapították, hogy a múlt évben tervezett ellenőrzést a külső 
cég elvégezte, megállapításait megtette, az intézkedési terv 
elkészült. Támogatta a testület, hogy a jövőben a belső elle-
nőrzés ne csak a szabályszerűséget vizsgálja, hanem elem-
zőbb, a gazdálkodásra irányuló vizsgálatot is folytasson. A 
folytatásban a váci rendőrkapitányság vezetője számolt be 
az előző évi tevékenységükről. (Ezt részletesebben külön 
írásban ismertetjük.) 

Eredményes hivatali munka
Dr. Törőcsik Edit jegyző a Sződligeti Közös Önkormányzati 
Hivatal munkájáról tartott beszámolójában többek között 
elmondta: 2013 második negyedévtől működik a Vácrá-
tóttal közös hivatal, amely tevékenység tapasztalatai igen 
pozitívak. Megtudtuk, hogy tavaly törvényességi felhívás 
nem érkezett, a hivatal által meghozott határozat ellen sem 
nyújtottak be fellebbezést. A mindennapi munkavégzéshez 
szükséges tárgyi feltételek jelenleg is megfelelnek, 2018. ja-
nuárjától pedig egy országosan egységes rendszerbe (ASP) 
integrálódik az adminisztrációs tevékenység is.
Egy belterületi ingatlan értékesítést célzó versenytárgyalásra 
történő kiírása után az iskola épületenergetikai fejlesztésére 
vonatkozó projektmenedzseri pályázat került meghatáro-
zásra, illetve a beruházás műszaki ellenőri feladataira kiírt 
pályázat alapján a „2+1” Kft-t bízták meg a tevékenységgel. 
Majd döntöttek arról, hogy a közel egy évtized után követ-
kező iratselejtezésre korábban kiírt pályázat alapján Poór 
Viktor vállalkozó végezheti el a munkát. A munkanap zárá-
saként hozzájárultak egy ingatlan villamos energia kiépíté-
séhez szükséges engedély kiadásához.

Nyolcvan milliós pénzmaradvány tavalyról
A május 12-én megtartott testületi ülés fő napirendi pontja 
az előző évi települési költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló megvitatása és elfogadása volt. Bácskai Edit el-
nök ismertette a Pénzügyi Bizottság véleményét, illetve a 
könyvvizsgálói jelentés legfontosabb megállapításait, majd 
a testület egyhangú voksolással fogadta el a végrehajtásról 
és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletet. (A 
zárszámadás legfontosabb jellemzőiről külön írásban szá-
molunk be.) 
Ezután dr. Törőcsik Edit jegyző előterjesztésében áttekin-
tették a hatályos helyi rendeletek aktualitásait, az ezekkel 
kapcsolatos feladatokat. (A település életét szabályozó helyi 
rendeletek a szodliget.hu internetes honlap Önkormány-
zatok – Rendeletek aloldalán megtalálhatók.) A hivatásos 
tűzoltóság beszámolójához Juhász Károly tűzoltó százados 
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fűzött kiegészítést, majd válaszolt a feltett kérdésekre (ké-
pünkön). Elhangzott: 2016-ban Sződligetre 11 tűzeset és 9 
műszaki mentés miatt vonultak ki. Egy-egy ilyen akció során 
a gépjárművek Vácról mintegy 3-4 perc alatt érnek telepü-
lésünkre. A folytatásban elfogadták Pintér Tiborné mb. Gon-
dozási Központ vezető beszámolóját mind a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, mind a Gondozási 
Központ 2016-os tevékenységéről. Ugyanakkor dr. Csányi 
István megemlítette, hogy ugyan a törvények szerint a tele-
pülésen megtörténik hétköznapokon a rászorultak megfele-
lő ellátása, ám erre a hétvégeken és az ünnepnapokon nincs 
lehetőség. Válaszában Juhász Béla polgármester javasolta, 
hogy a megoldás érdekében tekintsék át, miként lehet eset-
leg költségvetési átcsoportosítással megoldani a problémát. 

Folytatódó útfelújítások
A Szabadság tér felújítására beadott árajánlatok alapján ki-
derült, hogy önerőből mintegy 15 millió forintos felújítási és 
valamivel több, mint 1 millió forintos járdaépítési költséggel 
valósulhat meg a beruházás, melynek keretes írásunkban is-
mertetett műszaki tartalmát az egyházzal egyeztetve alakí-
tották ki. A beruházás várhatóan idén július végén készül el. 
Elfogadták, hogy a martaszfaltos utak kiépítésének Makadám 
Aszfalt Kft. általi kivitelezése az alábbi áron valósulhat meg:
Klapka utca egyenes szakasz 1 332 000 Ft
Klapka utca ferde rövid szakasz 516 150 Ft
Klapka utcai parkoló 185 000 Ft
Damjanich utca  832 500 Ft
Liget köz  407 000 Ft
Attila utca Temető mögött 610 500 Ft
Rózsa utca összekötő szakasz  525 400 Ft
Tulipán utca    666 000 Ft
                                              összesen: 6 673 279 Ft
A munkálatok végeztével Sződliget minden, önkormányzati 
tulajdonban lévő útja szilárd burkolatú lesz. A következők-
ben előbb felhatalmazták a polgármestert, hogy az április-
ban kiírt ingatlanértékesítési versenytárgyalás eredménye 
alapján a Magiszter Ingatlanfejlesztő Kft-vel kössön szer-
ződést 96 millió 640 ezer forintos vételi áron. Egy víz- és 
csatorna bekötéshez történő tulajdonosi hozzájárulást köve-
tően döntöttek a barackosi sportpark kialakításáról, melyről 
lapunkban részletesen is tájékoztatást adunk. A nyílt ülés 
végén támogató javaslatot fogadtak el az iskola igazgatói 
pályázatára jelentkező személyt illetően. Zárt ülésen pedig 
egy munkáltató kölcsön odaítéléséről született döntés.

A Szabadság tér felújításának tervezett műszaki 
tartalma:

-  a tér körüli kiemelt szegély bontása és új szegély el-
helyezése,

-  a templom bejárata előtt és az épület két oldalán vé-
gig térkő burkolatú járda kialakítása a szükséges alé-
pítményi munkákkal,

-  a tér nyugati oldalán, a templom hátsó homlokzata 
előtt 5 db parkolóhely kialakítása térkő burkolattal és 
szükséges alépítményi munkákkal,

-  a megmaradó zöld felületen teljes talajcsere 10 cm 
vastagságban füvesítéssel,

-  öntözőrendszer kialakítása a tér mindkét oldalán,
-  kandeláberek elhelyezése a szükséges villamos-ener-

gia ellátás kiépítésével,
-  12 cm törzsátmérőjű díszfák telepítése,
-  szemetes edények és padok elhelyezése,
-  a tér két oldala közötti úttest kiemelése és térkő burko-

lattal történő ellátása.
A Szabadság tér másik oldalán, a volt Gondozási Köz-
pont előtti területen kialakítandó térkő burkolatú járda 
építése:
-  1,3 m széles járda építése kerti szegéllyel határolva,
-  6 cm vtg szürke színű Borostyán térkő burkolat kiala-

kítása.

Elfogadták a 2016-os költségvetés zárszámadását
A május 12-én megtartott képviselő-testületi ülés egyik 
legfontosabb napirendi pontjaként egyhangú szavazás-
sal záruló vita után elfogadták Sződliget 2016-os költ-
ségvetési beszámolóját. 
A zárszámadáshoz szükséges átcsoportosítások után ki-
derült:
– a bevételi előirányzatának teljesítését 
 587 millió 411 ezer forintban, 
– a kiadási előirányzatának teljesítését 
 504 millió 371 ezer forintban,
– a költségvetési maradványt 
 83 millió 040 ezer forintban 
állapították meg.
A pénzmaradványt csökkentő kötelezettségek, időköz-
beni kifizetések után az idei évben szabadon felhasz-
nálható összeg 80 millió 39 ezer forint, amely a döntés 
értelmében az általános tartalékalapba került. A 2015-
ös pénzmaradvány 49 millió 39 ezer forint volt, tehát 
pontosan 31 millió forinttal sikerült tavaly megtoldani a 
bevételek-kiadások egyenlegét. Ezzel kijelenthető, hogy 
az önkormányzat 2016-os gazdasági tevékenysége – a 
végrehajtott nagyarányú fejlesztéseken túl – rendkívül 
sikeres volt. Így az idei esztendőben is lesz arra anyagi 
fedezet, hogy folytatódhasson a lakosságot közvetlenül 
is érintő beruházások sora. 
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Környezetünk és lakóhelyünk tisztántartása
Vajon mindenki szereti, ha a kertje, háza, házának környéke rendezett, 
ápolt, tiszta? 
Azt gondolom igen, szeretjük. Elszomorító az a tény, hogy egyeseknek 
elég, ha a saját területüket rendben tartják, ha ennek az az ára, hogy a 
másét viszont szemetesnek használja, az egyáltalán nem zavarja.
Az erdőben elhagyott szemeteszsákok, a levágott zöldhulladék áthordása 
más telkére, esetleg közterületre, ez egyszerüen érthetetlen. Az egy do-
log, hogy törvény szabályozza, és büntethető az ilyen cselekedet, de a 
másik, az az emberi hanyagság, nemtörődömség – ez igen fura. 

12. Tiltott, közösségellenes magatartás megvalósításával összefüggő 
szabályok
15.§ (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg és ötvenezer fo-
rintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő köz-
igazgatási bírság állapítható meg annak aki
c)  az allergén gyomok elleni védekezés szabályait megszegi,
  ca)  az ingatlan tulajdonosa, vagy tényleges használója az ingatlanon 

a parlagfű és más allergén gyomnövény virágzás előtti kiirtásáról 
nem gondoskodik, illetve a virágzó allergén gyomtól az ingatlant 
nem mentesíteni.

  cb)  a területen található allergén gyom irtását nem kizárólag mechani-
kus módszerrel (gépi, vagy kézi kaszálással, gyomlálással, fűnyírás-
sal, stb.), illetve engedélyezett vegyszer készítmények felhasználá-
sával végzi.

d)  a magánterületek gyommentesítésére vonatkozó előírásokat megszegi,
  da)  bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai in-

gatlanukat  nem művelik, illetve nem tartják rendben,  allergén és 
egyéb nem allergén gyomnak minősülő gyomnövénytől, gaztól, 
hulladéktól, vadonélő bokortól nem tisztítják meg , és rendszere-
sen – az időjárástól függő gyakorisággal – nem kaszálják,

  db)  az ingatlanon a gyom talajszinttől mért magassága a 50 cm-t eléri, 
és tulajdonos a területet nem tisztítja meg,

  dc)  a ténylegesen használó, illetve a tulajdonos az ingatlan telekhatá-
ra és az ingatlan előtt húzódó közút közötti járda, illetve zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területét nem gondozza,  a gyomot nem irtja 
ki, a füvet szükség szerint nem nyírja, a járdára kinyúló ágakat és 
bokrokat nem megfelelően nyesi.

Mindenhonnan árad felénk, hogy meg kell óvjuk a természetet, vigyáz-
nunk kell eme törékeny világunkra, mert a kosz, a szemetelés, az elha-
nyagoltság egy idő után visszafordíthatatlan károkat okoz a természet-
ben, és ennek gyermekeink, unokáink komoly kárát fogják tapasztalni.

7. A magánterületek gyommentesítése
8.§ (1) A bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai 
kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, allergén és 
egyéb nem allergén gyomnak minősülő gyomnövénytől, gaztól, hulla-
déktól, vadonélő bokortól megtisztítani, és rendszeresen – az időjárástól 
függő gyakorisággal - kaszálni.
(2) Legkésőbb, ha az ingatlanon a gyom talajszinttől mért magassága a 50 
cm-t eléri, a tulajdonos köteles a gyomos területet megtisztítani.
(3) A ténylegesen használó, illetve a tulajdonos kötelessége az ingatlan 
telekhatára és az ingatlan előtt húzódó közút közötti járda, illetve zöldsáv 
úttestig terjedő teljes területének gondozása, a gyomok kiirtása, a fű szük-
ség szerinti nyírása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
A levágott növényi hulladékok égetése csak október 1 és április 30 között 

legális. Tehát május 1-től már tilos! Kérjük tartsák be a rendelkezést, élet-
veszélyes lehet a tiltott időben leveleket, faágakat, bármilyen könnyen 
éghető anyagot égetni, nem beszélve a rettenetes szagról, amivel ez jár.

2. Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék kezelésé-
nek, égetésének szabályai
3.§ (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ár-
talmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, el-
szállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd 
hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló kötelező helyi szolgáltatás 
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet előírásait be kell tartani.
(2) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi 
hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetése csak október 
1-je és április 30-a között lehet. Április 30. és október 1-je közötti idő-
szakban külterületen égetni tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biz-
tonságot nem veszélyeztető módon 8.00 – 18.00 óra között lehet. Szeles 
időben égetni tilos.
(4) Az égetendő hulladék kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot 
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket illetve ezek maradékait) nem tar-
talmazhat.
A másik fontos dolog, amelyre oda kell figyelni. Még mindig tilos a fű-
nyírás, betonkeverő, kapálógép, fűrész, stb használata, mely zajt keltő 
munkával jár: vasárnap, ünnepnapokon és hétköznap 20.00 és 6.00 kö-
zött! 

11. Egyéb zajkeltő berendezésekkel kapcsolatos szabályok
12.§ (1) A község belterületén tilos:
–  akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai eszközzel 

történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, naponta 
2200 és 600 óra közötti időszakban, továbbá vasárnap és ünnepnap 
800 óra előtt

–  bármely zajkeltő munka (fűnyírás, géppel kapálás, betonkeverés, fű-
részelés, stb.) végzése hétköznap 20.00 és 6.00 óra közötti, szombati 
napon 8.00 órát megelőzően, és 20.00 után, továbbá vasárnap, és ün-
nepnapokon egész nap.

13.§ (1) A zajterhelési határértékeket jogszabály állapítja meg.
(1) A megállapított zajterhelési irányértékeknek a lakó vagy intéz-
mény-épület zajtól védendő homlokzata előtt 2 méter távolságban, ille-
tőleg – indokolt esetben – az emberi tartózkodásra, pihenésre, üdülésre 
szolgáló területeken kell teljesülnie.
Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen 
egyeztetések után – az üzemeltető köteles saját költségére ismételt szak-
értői véleményt kérni a zajszint megállapítására, a hatóság felhívását kö-
vető 15 napon belül.
Tényleg kérem a kedves lakosokat, hogy vegyék komolyan a felhívást, és 
a környezetvédelmi rendeleteket. Célunk nem a bűntetés, hanem, hogy 
a lakók tényleg törekedjenek a lakóhelyük és környékének a megfelelő 
ápoltságára! 
Ne okozzon már akkora terhet, hogy az 50 forintos zöldhulladékgyűjtő 
zsákot meg kell venni. Jártában-keltében az ember csak elmegy Sződli-
geten pár bolt mellett, ahol kapható a zsák! Ezeket a zsákokat 2 hetente 
felváltva a szelektívhulladékkal elszállítják a ház elől.
Köszönettel Juhász Béla
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Mint arról korábban több alkalommal is tájékoztatást ad-
tunk, Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének döntése 
értelmében településünk pályázott az Nemzeti Szabadidős 
– Egészség Sportpark Programban meghirdetett felnőtt sza-
badidős fitneszpark és futókör megvalósítására. A Barackos-
ba tervezett beruházáshoz önkormányzatunk határidőben 
minden dokumentumot benyújtott és minden előírt feltételt 
teljesített. A kormánypropaganda szerint a kért sportparko-
kat teljes finanszírozással, készen kaphatták volna meg a 
pályázat nyertesei.
Az elmúlt év második felében viszont a jelzett országos pá-
lyázat kapcsán olyan közleményt adott ki a kormányzat, 
miszerint a nagy érdeklődés miatt a „kérelmek feldolgozása 
folyamatban van” és csak ezt követően kezdődhet meg a 
pályázatok elbírálása. Önkormányzatunk többször is érdek-
lődött az illetékeseknél a beadott jelentkezés eredményéről, 
ám érdemben választ nem kapott. A beígért sportparkról 
rendszeresen érdeklődtek a sződligeti polgárok a közmeg-
hallgatásokon is, ám a község vezetői konkrét választ termé-
szetesen nem tudtak adni.
Mint kiderült, a Nemzeti Sportközpontok 2016. december 
30-i dátummal közbeszerzési pályázatot írt ki „Sportparkok 
és futókörök kivitelezése a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program keretében vállalkozói keretszerződés 
alapján” elnevezéssel. Ám ezt az ajánlatkérő még 2017 ja-
nuárjában visszavonta és ezt követően nem történt a kivite-
lezési munkákra történő pályázatkiírás.
Az országos pályázat megvalósulásának bizonytalansága 
miatt Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a februárban elfogadott éves települési költségve-

Önerőből valósul meg a barackosi sportpark

tésben 4 millió forintot elkülönített az elképzelt futókör és 
sportpark megvalósítására, majd májusban újabb, közel 10 
millió forintot csoportosított át a szükséges forrás biztosítá-
sára. A Moha-Gép Kft. és az Everling Kft. által május végén 
megkezdett kivitelezés folyamán megvalósul a Barackosi 
Közpark teljes átalakítása. Eltűnnek a régi korhadt játszótér 
maradványai. A fotókon látható és alább ismertetett játszó-
tér elemek lesznek kicsik és nagyobbak örömére elhelyez-
ve, figyelve a maximális biztonságra és az esztétikára. 
Reméljük, sokak találják majd hasznosnak, szépnek a parkot, 
és szívesen járnak majd oda sportolni és játszani egyaránt.

Futókör: 200 m hosszú, 1,2 m széles helyszínen öntött, 
szórt rekortán burkolattal ellátott pálya, kerti szegéllyel 
és beton alépítménnyel.

Sportpark: kerti szegélyen belül gyöngykavics ütéscsilla-
pító réteggel körülvett street fitness eszközök (párhuzamos 
korlát, vízszintes létra, öt magasságú lépegető, has- és hát-
pad, három elemes húzódzkodó sor).

Játszótér: kerti szegélyen belül gyöngykavics ütéscsilla-
pító réteggel körülvett játszótéri eszközök (rugós mérleg-
hinta, hinta vegyes ülőkével, kisebb gyerekeknek meg-
felelő csúszdavár és nagyobbakat kiszolgáló kombinált 
játék).



Kedves Gyászoló Család, Munkatársak, Kollégák, 
Szülők, Gyermekek!

Ebben a nagy épületben most hirtelen üressé vált egy 
kicsiny hely, az igazgatói iroda. S amikor a minap újra 
kinyílt az a hófehér ajtó – vagy talán Ági néni be sem 
zárta maga után –, mindannyian arra gondoltunk, hogy 
nem a szoba üressége, hanem az ott dolgozó ember 
munkájának teljességgel és felelősséggel végzett hiánya 
maradt velünk. 
Az irányító, a vezető magabiztos és megalkuvást nem 
tűrő szelleme, amely a fontos döntések és viták hevében 
– az ajtón kívül és belül – mindig a jobb és az igazabb 
megoldás próbája elé állította az iskoláért szolgálni aka-
ró pedagógusokat, szülőket és az itt nevelkedő gyereke-
ket.
Gáspár Ágnes közel harmincéves pedagóguspályáját – 
a szegedi tanárképző főiskolai és a budapesti testneve-
lési egyetemi évek után – lépésről lépésre építette fel: 
dolgozott az őrbottyáni, a váci Földváry Károly, a sződi 

és a rádi általános iskola testnevelőjeként; és (másodál-
lásban) éveken át egyesületi szakedzőként foglalkozott 
evezős tanítványaival az MTK-ban, szeretett sportága 
népszerűsítése érdekében.
Huszonkét évet töltött Sződligeten, amelyhez nem csu-
pán az iskola, de családja és lakóhelye is kötötte… Már 
pályafutása korai éveiben, a diákönkormányzat munká-
ját segítő tanárként kiemelkedett határozottsága, szer-
vezőképessége, hiszen emlékezetes iskolai programok, 
táborok, sportrendezvények karmestere volt. 2007 óta 
pedig tíz tanéven keresztül –mondhatjuk, hogy sorsfordí-
tó időkben – vezette iskolánkat; határtalan elszántsággal 
és áldozatos hittel.  
Az első pillanattól kezdve, ahogyan felismerte a felemel-
kedés útjának lehetőségeit, rendíthetetlenül bízott abban, 
hogy Gárdonyi Géza tanító és embernevelő szellemének 
– kinek nevét már az ő igazgatása alatt varrattuk zász-
lónk selymére – előbb-utóbb méltó örökösei leszünk… 
Ebben a hősi igyekezetben – mint ahogyan a megpróbál-
tatások, a bajok leküzdésében is – mindig ő volt az első. 
Hiszen ő állt a frontvonalban, azért hogy nekünk, nek-
tek, vagyis mindannyiunknak jobb legyen! Fegyelmet és 
rendszerességet várt el mindenkor és mindenkitől, hisz 
egykori élsportolóként megtapasztalhatta: csak az egyé-
ni ambíciók kiteljesedését szolgáló csapatmunka adhat 
eredményes formát és tartalmat egy közösségnek.  Hogy 
iskolánk számos elismerést kapott az elmúlt években, 
hogy sikeres pályázatokkal, tanulmányi, sport-és művé-
szeti eredményekkel léptünk előre évről évre, ebben Ági 
néninek óriási szerepe volt; és most hogy itt, a tornate-
remben búcsúzunk tőle (amelyet második otthonaként 
szeretett), e sikerek felemlítése a legértékesebb, legszebb 
útravaló lesz…, amit most magával visz közülünk.
Ugye, mindannyian emlékszünk még az Egri csillagok-
ból Dobó kiáltványára: 
„a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lel-
kében…”
Hát így emelt Gáspár Ágnes tíz év alatt az erős lelkekből 
bástyát, a megtépázott hitekből katedrálist a fejünk fölé. 
Gárdonyi egri kertjében, az árnyat adó fűz alatt vetette 
papírra e sorokat:

„S mikor a szónok a sírnál beszél,
és végül kiált… : Hát Isten veled,
ne le a sírba integessen nékem,
fölfelé nyújtson búcsúzó kezet.”

Ági néni, Igazgató néni, Kedves Ági! „Hát Isten veled!”
Dóra Zoltán, tanár

(Elhangzott 2017. május 23-án, Gáspár Ágnes igazgató 
asszony búcsúztatóján)

Búcsú Gáspár Ágnestől
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Iskolánk felújításáról
Sződliget Nagyközség Önkormányza-
ta pályázatot adott be a Környezeti- és 
Energiahatékonysági Operatív Program 
keretében a „Pályázatos épületenergeti-
kai felhívás a közép-magyarországi ré-
gió települési önkormányzatai számá-
ra” megnevezésű forrásra. 2017. február 
21-én történt támogatói döntés alapján 
a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00054 szá-
mú pályázatra 137,36 millió forint eu-
rópai uniós támogatást nyertünk el. A 
projekt a Széchenyi 2020 programidő-
szak keretében valósul meg, települési 
önrész nélküli teljes pénzügyi finanszí-
rozással. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2017. április 19. 
SZŐDLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A SZŐDLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGOT FOKOZÓ 
BERUHÁZÁSA 
 
 
Sződliget Község Önkormányzata Európai Uniós segítséggel újítja meg az általános iskola épületét.   
 
Sződliget Község Önkormányzata pályázatot adott be a Környezeti- és Energiahatékonysági Operatív 
Program keretében a Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára megnevezésű forrásra. 2017. február 21-én történt támogatói döntés alapján a 
KEHOP-5.2.9.-16-2016-00054 számú pályázatra 137,36 Millió Forint európai uniós támogatással jön létre. A 
projekt a Szechenyi2020 keretében valósul meg, teljes pénzügyi finanszírozással.  
A fejlesztés eredményeként az általános iskola külső szigetelése történik meg, valamint nyílászáróinak 
cseréje korszerűbb, jobban szigetelő ablakokra és ajtókra. A fejlesztés részét képezi napelem telepítése, 
mellyel az áramfogyasztás egy része kerül kiváltásra a megújuló, környezetbarát technikával. Az így 
megtermelt elektromos áramot az iskola közvetlenül fogja felhasználni. A felújítási munkák nagyobb része a 
tanítási időn kívül, a nyári szünetben fog megvalósulni, hogy az oktatás rendjét ne zavarja a beruházás. Az 
őszi időszakra már csak azok a munkarészek maradnak, melyek a tanórákat a legkisebb mértékben 
bolygatják meg, a tervezett munkák műszaki átadása várhatóan 2017. október 30-án történik meg.  
A fejlesztés nem csak az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá, hanem a károsanyag kibocsátás 
mérséklésén keresztül a tisztább környezet megőrzését segíti elő, ezáltal a fenntartható fejlődéshez való 
hozzájárulás részét képezi.   
 
Juhász Béla 
polgármester 

A fejlesztés eredményeként az általános 
iskola külső szigetelése, valamint nyílás-
záróinak korszerűbb, jobban szigetelő 
ablakokra és ajtókra való cseréje törté-
nik meg. A fejlesztés részét képezi egy 
napelemes rendszer telepítése, mellyel a 
megújuló, környezetbarát technikával az 
áramfogyasztás egy része kiváltásra kerül. 
Az így megtermelt elektromos áramot az 
iskola közvetlenül fogja felhasználni. 
A felújítási munkák nagyobb része a ta-
nítási időn kívül, a nyári szünetben fog 
megvalósulni, hogy az oktatás rendjét 
ne zavarja a beruházás. Az őszi idő-
szakra már csak azok a munkarészek 
maradnak, melyek a tanórákat a legki-
sebb mértékben bolygatják meg. A ter-
vezett munkák műszaki átadása várha-
tóan 2017. október 30-án történik meg. 
A fejlesztés nem csak az energiafel-
használás csökkentéséhez járul hozzá, 
hanem a károsanyag kibocsátás mér-
séklésén keresztül a tisztább környezet 
megőrzését is elősegíti majd, ezáltal a 
fenntartható fejlődéshez való hozzájá-
rulás részét képezi.  



10 www.szodliget.hu

Mindenkit lefőztek a nyugdíjas nők
Idén is nagy sikerrel vándorolt a fakanál

Remek május eleji időben, a simoga-
tó napsütés közepette ismét nagyon 
sokan gondolták úgy Sződligeten, 
hogy a döntő részben civilek és bará-
ti társaságok részvételével immár 11. 
alkalommal megrendezett Sződligeti 
Vándor Fakanál főzőversennyel kö-
szöntik május első napját. Ezúttal 12, 
ám tucatnak nem mondható társaság 
főzött egy-egy – kivételesen előre meg 
nem határozott típusú – finomságot a 
Civilek Sződligetért Egyesület (CISZE) 
szervezésében megtartott ínycsiklan-
dozó eseményen. 
A hagyományos barátságpohár és má-
jusfa állítás mellett a főszervező DR. SO-
MOGYI ISTVÁN köszöntőjében kiemel-
te: a rendezvény fő célja, hogy vidám 
hangulatú versengéssel hozzák össze a 
település különböző világnézetű és gon-
dolkodású polgárait. Örömmel jelezte, 
hogy a sződligetieken kívül most is jelen 
voltak a testvértelepülésről, Jólészről ér-
kező vendégek és a szomszédos gödiek 
is képviseltették magukat. Aztán fellob-
bantak a tüzek a bográcsok alatt, hogy – 
immár hagyományosan TÓTH ILDIKÓ 
háziasszony közreműködésével – újra 
egy nagyszerű hangulatú délelőttön ké-
szüljön el a sok finomság.

p Az idei verseny zsűrije:
Az elbíráló trió elnöke BARABÁS LA-
JOS, a Barabás Nonprofit Felnőttkép-
ző Intézet vezetője volt. A zsűri tagjai: 
KOLLÁR DEZSŐ, a Dunakeszi Boszor-
kánykonyha vezetője és ZAHORÁN 
CSABA, a Csabi konyhája blog tulaj-
donosa.

Az idei díjazottak: különdíjat nyert a 
Jólészi Cházár András Polgári Társu-
lás (melynek vezetője, ZAGIBA TIBOR 
nemrég vehette át a Pro Cultura Hun-
garica miniszteri kitüntetést) és a Sződ-
ligeti Túrázók Köre.
Harmadik helyezett lett a Sződligeti 
Túrázók Köre, második a Sződligetiek 
Baráti Köre, míg a Vándor Fakanalat 
és az első díjat a Női Nyugdíjas Klub 
érdemelte ki. 
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Az idei csapatok  
és versenyműveik:

Barangolók – tarhonyás hús
Sződligetiek Baráti Köre – 

gombás marhalábszár 
szeletek kapros, túrós 
galuskával

Jólészi Cházár András Polgári 
Társulás – juhtúró leves 
krumplibabával

KDNP – hegyi pörkölt
Sződligeti Gondozási 

Központ – lecsós erdei 
gombás tappancs

Izé – izé
Női Nyugdíjas Klub – 

magyaros gulyásleves
Képviselők – halászlé
Sződligeti Túrázók Köre 

– gombás, burgonyás 
csülökpörkölt

Sződligetiek Gödi Baráti 
Páholya – halászlé túrós 
csuszával

Férfi nyugdíjas Klub –
vörösboros marhalábszár 
pörkölt burgonyával

Kék Duna Otthon – gombás 
csülök

A szervezők ezúton is köszönetet mon-
danak a rendezvény támogatásáért a 
következőknek: Civilek Sződligetért 
Egyesület, Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzata, Dr. Somogyi Kft, CBA Sződ-
liget, Gyógyszertár, Anikó zöldséges, 
Háztartási bolt, a Szabadság téri Anikó 
virágbolt, Borostyán virágüzlet, Judit 
butik, Berki Tibor húsboltja, Schröck 
István, Üvegház Étterem, Csányi Zsolt 
masszőr, György Ingatlan Kft, Rábai 
cukrászda, Kemenes Lajos, Horváth Ti-
bor, Papp István, Papp Istvánné, Prestige 
szépségszalon: Ojtozi Beatrix kozmeti-
kus, Erdélyiné Deme Renáta manikűrös 
és  Csipánné Varró Anna fodrász.
Az első díj 20 ezer forintos utalványát 
a Dr. Somogyi Kft, a második helye-
zettnek járó 8 ezer forintos utalványt a 
CISZE (5 ezer Ft) és Berki Tibor (3 ezer 
Ft) biztosította, míg a harmadik he-
lyezett 5 ezer forintos díját a CISZE, a 

muzsikát szolgáltató Horváth Gyula és 
cigányzenekarának fellépti díját Sződ-
liget Nagyközség Önkormányzata biz-
tosította, a különdíj tortakölteménye a 
Rábai cukrászda alkotása volt.

GYŐZTES RECEPT 
Gulyás hagyományosan
(Juszti néni  is így csinálta)
20-25 főre

30 dkg szalonnát bőrével aprítva arany 
barnára pirítunk egy kis olajon. 1,5 kg 
hagymát ráteszünk és üvegesre pároljuk 
a szalonnával majd 3 kg kockára vágott 
lapockát teszünk hozzá és addig kever-
jük míg levet enged. A húsra rátesszük a 
fél kiló apróra vágott zellert,2 kg sárga-
répát, 1,5 kg krumplit, 1,5 kg fehérrépát 
és fokhagymát ízlés szerint, majd fűsze-
rezés után felöntjük hideg vízzel.
Fűszerek: 2 csomag fehér bors, 4-5 
babérlevél, 2 csomag őrölt kömény, 
só, 10 dkg pirospaprika, 1 tubus gu-
lyáskrém.
A végén 2 tojásból készült csipetkét 
rakhatunk bele, vagy friss kenyérrel tá-
laljuk.
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Sikeres volt a begyűjtés
Közel öt tonna veszélyeshulladék

Pályázati forrásból lesz 
ügyfélbarát rendszer

A vártnál is sikeresebbnek bizonyult 
Sződliget Nagyközség Önkormányzata 
és a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédel-
mi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
Kft. közös akciója, melynek keretében 
közel öt tonna veszélyeshulladékot ad-
tak le településünk polgárai. 
Mivel önkormányzatunk kiemelt felada-
tának tekinti Sződliget környezetvédel-
mét, öröm, hogy a begyűjtött, és az em-
berekre, állatokra és a növényvilágra is 
komoly veszélyt jelentő hulladékok im-
már a megfelelő helyre kerültek és nem 
közterületre, erdőbe. Így nem szennyezi 
a természetet többek között az a több 
mint két tonna festékmaradék, az a más-
fél tonna gumihulladék, az két-két mázsa 
fáradt olaj és étolaj, vagy éppen az a 180 
kilogramm veszélyes anyaggal szennye-
zett göngyöleg, melyet lelkiismeretes 
természetszerető sződligetiek vittek be a 
Közösségi Ház udvarába. Köszönet érte!
Természetesen a szolgáltató cég mun-

kadíját – több mint félmillió forintot – a 
települési költségvetés állta. Mint aho-
gyan fedezni fogja a tervek szerint szep-
tember 23-án sorra kerülő lomtalanítás 
költségét is. Ennek részleteiről termé-
szetesen idővel pontos tájékoztatást ad 
a Zöld Híd Kft. és az önkormányzat is.

Tisztelettel kérjük a sződligeti polgáro-
kat, hogy az említett időpontig oldják 
meg a lomok saját ingatlanon történő 
tárolását, illegális hulladéklerakással 
ne veszélyeztessék környezetünket, 
gyermekeink, unokáink jövőjét.
Köszönjük! 

A törvényi előírások szerint 2018. január elsejétől Sződliget 
Nagyközség Önkormányzata is csatlakozik hazánk egysé-
ges elektronikus közigazgatási rendszeréhez.
Az önkormányzati törvény egyik tavaly nyári módosítása 
szerint Magyarország települési önkormányzatai – lakosság-
számtól függő ütemezésben – több lépcsőben csatlakoznak 
ahhoz a központosított informatikai rendszerhez, melynek 
célja a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások fejlesztése, 
egy lakosságközpontú szolgáltatás kialakítása. Sződliget a 
jövő év elejétől lesz tagja ennek a hálózatnak.
Az átállás megvalósulásához írták ki a „Csatlakoztatási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiter-
jesztéséhez” elnevezésű pályázatot, amely forrás teljes tá-
mogatottságú, tehát nem kell hozzá önrészt biztosítani. Az 
újabb sikeres sződligeti pályázaton önkormányzatunk kö-
zel 7 millió forintos támogatást nyert el. Ebből az összegből 
biztosítani lehet a szükséges fejlesztéseket úgy, hogy az a 
település költségvetését egyetlen fillérrel sem terheli majd. 
A rendszerek átalakítása így nem von el forrást a községben 
folyó és tervezett jelentős felújításoktól. 

Az egységesítendő szakrendszerek a következők: iratke-
zelő rendszer, önkormányzati települési portál rendszer, 
elektronikus ügyintézési portál rendszer (elektronikus űrlap 
szolgáltatással), gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-ka-
taszter rendszer, önkormányzati adórendszer, ipar- és keres-
kedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. 
A fejlesztés után megszűnnek azok a problémák, melyekről 
a márciusi sződligeti testületi ülésen is szó esett. (Ugyanis 
eddig – bár a mindennapi ügyintézéshez szükséges hiva-
talos tárgyi és személyi feltételek is adottak voltak – zavaró 
volt, hogy például a sződligeti polgárokkal tartott papírala-
pú kapcsolat szövegében értelmezhetetlen karakterek za-
varták az érthetőséget.) 

A remények szerint tehát januártól már a fejlesztett informa-
tikai rendszer is segíti a hivatali munkát és az önkormány-
zati feladatellátás egységesítése mellett az ügyfelek magas 
színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, haté-
konyabb és biztonságosabb módon történhet a hivatalos 
ügyek intézése. 
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Az Okos Nők klubja klubfoglalkozásaik mellett évente 
többször is kirándulnak. Hitvallásuk szerint „Ne ajándékot 
adj szeretteidnek, hanem élményt.” A Krisna Völgyben, 
Somogyvámoson és Somogyváron tett látogatás valóban 
életre szóló élmény volt a programban résztvevőknek.

Beszámolt a 
rendőrkapitány
Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének éves mun-
katerve 2017-ben is az áprilisi ülésre tervezte be az illeté-
kes Váci Rendőrkapitányság előző éves munkájáról szóló 
beszámolót. A tanácskozáson Latorovszky Gábor rendőr 
alezredes, rendőrségi tanácsos, a kapitányság vezetője 
egészítette ki az írásbeli anyagot és válaszolt a felmerülő 
kérdésekre. A napirendi téma legfontosabb elemeit foglaljuk 
a következőkben össze.

Néhány jellemző adat a váci kapitányság tevékenységi kö-
réről:
–  az illetékességi területéhez 35 település tartozik, nagy-

sága 802 négyzetkilométer, az állandó lakosok száma 
91.650 fő;

–  több mint 13000 hétvégi ház található a területen;
–  nincs jelen a közterületi prostitúció, illetve nem található 

a szervezett bűnözés minden kritériumával rendelkező 
bűnözői csoport sem, az elkövetők nagy része helyi lakos 
vagy átutazó bűnöző;

–  a közterületre vezényelt létszám emelkedett, jelentősen 
csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma és va-
lamennyi nyomozás eredményességi mutatója jelentősen 
javult.  

A Váci Rendőrkapitányság regisztrált bűncselekmények nyo-
mozáseredményességi mutatója – az előző évi 42,2%-ról – 
2016-ban 53,2 %-ra javult. Ugyanakkor 6%-kal emelkedett a 
személyi sérüléses balesetek száma. Nagyon szomorú, hogy 
a 2015-ös 3-ról egy év alatt 9-re nőtt az ilyen balesetben el-
hunytak száma. Elgondolkodtató az országos propaganda ve-
tületében, hogy míg tavalyelőtt 248 illegális migránst fogtak 
el, addig 2016-ban egyet sem! 
Megtudhattuk azt is, hogy rendszeresített 27 körzeti meg-
bízotti státusz fel van töltve. Ők lehetőség szerint szolgá-
latuk háromnegyedét közterületen töltik. A kapitányságve-
zető külön kiemelte a Sződligeten is tevékenykedő Győrffy 
Szabolcs rendőr törzszászlós munkáját, megemlítve egy 
friss, szolgálati időn kívül történt hatékony közbelépését is. 
Hangsúlyozta továbbá, hogy az illetékességi területen mind 
az önkormányzatokkal, mind a polgárőrségekkel, mind a 
civil segítőkkel kiváló a kapcsolatuk, a nyújtott segítségért 
ezúton is kifejezte köszönetét. 

Az alezredes úr elmondta: a 2015-ös év kivételével a Sződ-
ligetet érintő regisztrált bűncselekmények száma 2011 óta 
folyamatosan csökken. Míg hat éve 114, tavaly már csak 
59 ilyen történt. A jövőre nézve Latorovszky Gábor fontos 
feladatnak tekinti bűnügyi eredményességi és felderítési 
mutatók megtartását, javítását, a nyomozási határidő csök-
kentését. További prioritást élvez az állampolgárok bizton-
ságérzetének és a közlekedési balesetek számának csökken-
tése a fokozott rendőri jelenlét segítségével. 

Istennek köszönjük, hogy
a miénk volt és az maradt,
mert aki szeretettel a
szívünkben tovább él, nem
halt meg, csak távol van.
                 (Szent Ágoston)

Ez úton mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
GALBAVI FERENCET utolsó útjára elkísérték, sírjára 
virágot helyeztek és gyászunkban osztozva együttér-
zésüket fejezték ki.

Galbaviné Erdélyi Veronika és családja
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Mint arról korábban már tájékoztattam tisztelt sződligeti 
lakótársaimat, polgármesterként levélben fordultam Csö-
rög, Sződ és Vác településvezetőjéhez az M2-es felbővítési 
beruházásából kimaradt bekötőút építése ügyében. Ebben 
egyetértésüket kértem abban, hogy közös megkereséssel él-
jünk az itt élők nevében Pest megye 4. számú választókerü-
letének 2014-ben megválasztott egyéni országgyűlési kép-
viselője, Harrach Péter felé, kérve közbenjárását az eredeti 
elképzelés megvalósítása érdekében.
Levelemre polgármester társaim közül Hegedűsné Kripák 
Ildikó, Csörög, valamint Hertel László, Sződ polgármestere 
támogató választ adott. Sajnálatomra Fördős Attila, Vác első 
embere – Harrach Péter KDNP-s párttársa – válaszra sem 
méltatott. Úgy gondolom, ezzel elsősorban nem engem, ha-
nem a sződligeti embereket sértette meg, mivel semmibe 
vette az itt élők érdekét.
Megköszönve két polgármester társam reflektálását, a kö-
vetkező lépésben megfogalmazásra és egyeztetésre kerül 
hamarosan a Harrach Péternek küldendő levél szövege. El-
küldéséről és tartalmáról haladéktalanul tájékoztatni fogom 
Önöket.
Üdvözlettel: 
 Juhász Béla

polgármester 

Egyetértés Csörög és  
Sződ polgármesterével

LOMTALANÍTÁS

2017. szeptember 23-án

A civilek támogatása
Döntés született a civil szervezetek által beadott pályáza-
tokról is. Ez alapján 
– a Sződligeti Női Nyugdíjas Klub 25 ezer,
– a Sződligeti Katolikus Templom Kórusa 20 ezer,
– az Okos Nők Klubja 20 ezer,
– a Sződligeti Képző és Előadóművészek Baráti Köre 25 ezer,
– a Tündérkert Lovarda Sportegyesület 50 ezer,
– a Sződligetért Alapítvány 30 ezer,
– a Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre 25 ezer,
– a Sződligetiek Baráti Köre 30 ezer,
– a Zsaru-CAR Polgárőr Egyesület 50 ezer,
– a Barangolók Klubja 50 ezer forintos önkormányzati tá-
mogatásban részesül, míg Gereben Melinda gyógytornász 
terembérleti díját teljes összeggel elengedte a testület.

Nem építik meg a főutak közötti 
összekötő utat!
Polgármesteri levél az érintett településekre
Az április 25-én Vácott megtartott 
lakossági fórumon egyértelművé tet-
ték: a hamarosan elkezdődő és 2019 
őszén záruló, az M2-es gyorsforgalmi 
út bővítését tartalmazó beruházásnak 
nem része a Sződliget és Vác közötti 
területre tervezett új bekötő út meg-
építése!
Bár az eddig évekig publikált tervek-
ben jól látható módon szerepeltették a 
sződligeti Dunai fasor szinte elviselhe-
tetlen forgalmát kiváltó új utat, a mos-
tani lakossági fórumok tervrajzaiból 
már eltüntették mind a Dunakeszitől, 
mind a Sződligettől északra elképzelt, 
a 2x2 sávossá bővített M2-est és a régi 
2-es utat összekötő új kialakítású utat. 
Az okokat firtató kérdésre a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) mun-
katársa a váci fórumon azt mondta, 
hogy az uniós források nem támo-
gatják a bekötő utak létesítését. Arra 
a kérdésre, hogy vajon akkor az egy 
országgyűlési választókerülettel dé-
lebbre fekvő, Gödöt és Dunakeszit 
is magába foglaló területen (melynek 
képviselője Tuzson Bence) miért in-
dult meg egy, az oda tervezett bekötő 
útra vonatkozó pályázati eljárás, ellen-
tétben a Vácot és Sződligetet is felö-
lelő körzetben (melynek képviselője 
a Parlamentben Harrach Péter) elma-
radó projektelemmel, a szakember 
nem tudott válaszolni. Így tehát jelen 
állás szerint a Dunai fasor környeze-
tében élők továbbra is dühönghetnek 

az egyébként országos fenntartású út 
forgalomterhelése miatt.
A lakossági felháborodást érzékelve 
Juhász Béla sződligeti polgármester 
levélben kereste meg az érintett tele-
pülések (Sződ, Csörög, Vác) vezetőjét, 
hogy közös fellépéssel kérjék fel a vá-
lasztókerület országgyűlési képviselő-
jét, hogy a kivitelezésből elhagyott be-
ruházás finanszírozhatóság érdekében 
tegye meg a szükséges lépéseket. 
A beruházásról további részletek a 
www.nif.hu weboldalon ismerhetők 
meg. A kivitelezéssel kapcsolatos kér-
déseket, észrevételeket az M2-lakos-
sag@strabag.com email címen, vagy a 
06 1 358 5490-es telefonszámon tehe-
tik fel a polgárok. 
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Isten éltesse őket még nagyon sokáig!
Fontos családi eseményeket ünnepel-
hettek az elmúlt időszakban nem csu-
pán az érintettek, hanem településün-
kön élő megannyi rokonuk, ismerősük, 
barátjuk is. 
Az elmúlt év végén ünnepelte 95. alka-
lommal születése évfordulóját MUKA 
JÓZSEF. Kilencvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötték fel JÁMBOR 
SÁNDOR ISTVÁNNÉT, HORVÁTH 
DÉNEST és SZANISZLÓ JÓZSEFET.  A 
közszeretetnek örvendő, megbecsült 
sződligeti polgártársainkat a lakásukon 
kereste fel Juhász Béla polgármester és 
adta át az önkormányzat ajándékát. 

Minden sződligeti nevében ezúton kí-
vánunk Zsuzsa néninek, a két Józsi bá-
csinak és Dénes bácsinak még hosszú, 
boldogsággal és egészséggel teli éveket 
körünkben! 
Fél évszázados frigyüket két sződlige-
ti örökifjú házaspár is megerősítette: 
BŐCS MIHÁLY és kedves felesége, 
PANNI néni, illetve HÁLÓ LÉNÁRD és 
kedves neje, ILONA néni fogadott to-
vábbi örök hűséget egymásnak egy-egy 
bensőséges ünnepség keretében. A két 
boldog ifjú párnak az eddigiekhez ha-
sonló, szeretetteljes, boldog együttlétet 
kívánunk a következő évtizedekre is!

BŐCS MIHÁLYÉK

HORVÁTH DÉNES JÁMBOR SÁNDOR ISTVÁNNÉHÁLÓ LÉNÁRDÉK

MUKA JÓZSEF

SZANISZLÓ JÓZSEF

„Sorsunk egybeforr, együtt 
megyünk tovább, 

az élet viharában Te 
vigyázol reám.

Köszönöm, hogy szeretsz, 
s hogy hiszel nekem,

hogy megosztod az életed 
velem.”

(Vörösmarty Mihály)
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Ilyen volt – ilyen lett
Befejeződött a hatvanas években épült, immár tíz esztendeje nagyközségi pol-
gármesteri hivatalként funkcionáló Községháza felújítása. A több mint tízmillió-
forintos, saját erőből megvalósított energetikai munkák eredményeként a külső 
hőszigetelés 15 centis új burkolata mellett új, modern és energiatakarékos ab-
lakok kerültek behelyezésre. Az így megtakarított költségek a település további 
fejlesztését szolgálják majd. 

A sződligeti kultúrház 
építésének rövid története
(Bőcs Mihály gyűjtéséből)

Az előkészületi munkálatok 1956-
60-ban indultak. Kiss László mérnök 
felkérésére Fermenn László és Kocsis 
Károly mérnökök elkészítették a ter-
veket, mely eredetileg két részből állt. 
A földmunkák  és az alap letétele egé-
szen egy méter magasságig teljesen 
társadalmi munkában készült! A köz-
ség önkéntes munkájának értéke majd  
750 ezer forintnyi volt. A falazati mun-
kát két helyi kőműves  Varga István és 
Koholmann Gyula végezte.  Németh 
László társadalmi munkában dolgozott 
mint kőműves, majd pedig az akkori 
tanács Stranyán felsőgödi kőművest 
bízta meg a munkák folytatásával. 
Ezeknek a munkáknak az értéke kb. 
400 ezer forint értékű volt. A beren-
dezést 1961-ben a MM adományozta 
a községnek.  Az ekkor elkészült és 
átadott épület az előadóterem, szín-

házterem megépítése nélkül került át-
adásra. Bár a tervek megvoltak ez az 
épületrész a mai napig nem készült el.

Az  épület kultúrház funkcióját 10 év-
vel ezelőtt vesztette el ma már a köz-
ség  önkormányzata használja.

Nem kell engedélyeztetni a korábban fúrt kutakat
Tisztelt Sződligeti Polgártársaim!
Ezúton adok tájékoztatást arról, hogy miniszteri bejelentés 
szerint a kormány minden olyan rendeletét hatályon kívül 
helyezi, amely alapján a korábban fúrt háztartási kutakra 
fennmaradási engedélyes eljárást kellene lefolytatni.
Mint ismeretes, a tavalyi kormányhatározatok alapján a te-
lepülési jegyzőknél lett volna szükséges a kúttal rendelkező 
ingatlanok tulajdonosainak kezdeményezni a fennmaradási 
engedély beszerzését. Ez a 3 ezer forintos illeték megfizeté-
sén túl mintegy 300-700 ezer forint költséggel járó műszaki 
dokumentáció elkészíttetését is megkövetelte volna. 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése alapján 
a kormány felkéri a jegyzőket, hogy állítsák le a folyamat-
ban lévő eljárásokat, az esetleg már befejezett engedélyez-
tetés során beszedett pénzt pedig utalják vissza. 

Kérjük tehát, hogy a továbbiakban a fúrt kutak fennmaradá-
si engedélyeztetése ügyében ne keressék fel a jegyzőt.

Üdvözlettel:
Juhász Béla

polgármester
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Gyermekeink, unokáink jövője a tét!
Önkormányzatok harca az illegális szemét lerakás ellen

...mert, hogy mik vannak!

Lapunkban több cikk is foglalkozik 
Sződliget – és a környező települé-
sek – egyik folyamatosan visszatérő 
problémájával, a különböző háztartási 
és veszélyes hulladékok illegális lera-
kásával. Azontúl, hogy az érintett ön-
kormányzatok és a szolgáltatást végző 
cég is mindent megtesz a begyűjtés és 
elszállítás érdekében, a gond orvoslása 
döntő részben településeink polgárai-
nak lokálpatrióta szemléletén, környe-
zettudatos magatartásán múlik.
Bizony, hazánkban a hulladékkezelés 
finanszírozása nagyon elmarad az igé-
nyektől. Legalább évi két lomtalanításra 
lenne szükség, de ezt az új állami kéz-
ben lévő szolgáltató nem tudja vállalni. 
Ám nem lehet az a megoldás, hogy a 
háztartásokban keletkezett szemetet, az 
ingatlanokban feleslegessé vált eszkö-
zöket, lomtalanítandó dolgokat közterü-
letre pakoljuk le, vagy egyéb nem szem 
előtt lévő területekre (erdők, mezők, 
Duna part elhagyott részei) szállítva 
„szabadulunk” meg a szemetünktől. Ez 
lehet, hogy rövidtávon megoldást jelent 
a lelkiismeretlen környezetszennyezők-
nek, de ezzel a jövőnket, gyermekeink, 
unokáink majdani életét veszélyeztet-
jük, romboljuk környezetünket.
A tapasztalat azt mutatja, hogy Sződ-
ligeten a lakosság nagy többsége nem 
kedveli, a kéretlenül fémhulladékot 
gyűjtő autós járatokat. Sajnálatos, de 

tudni kell, hogy az itt átvett hulladékok 
még hasznosítható részeit megtartják, 
míg a nem kellő maradékokat, szinte 
bárhol eldobják, otthagyják. Ha min-
denki elutasítja az ilyen fajta begyűj-
tést, melynek kárát sajnos a település 
látja, máris sokat tettünk annak érde-
kében, hogy Sződligeten előbb utóbb 
megszűnjön a cirkálás.
Mi lehet a megoldás? Környékünkön 
Dunakeszin van lehetőség fizetős ve-
gyes hulladék leadására. Továbbá az 
építési törmeléket – amely nem tar-
talmazhat kommunális, veszélyes és 

elektromos szemetet – 1200 forintos 
köbméterenkénti áron a váci Csatame-
ző dűlői bánya rekultivációját is végző 
Fót – Gép Kft. átveszi. 
Ismételten kérjük tehát a sződligetieket 
az említett szeptemberi lomtalanításig 
saját és közösségünk érdekében a fe-
lesleges lomokat tartsák az ingatlanon 
belül, tárolják veszélyt nem jelentő, 
környezetbarát módon. 
Gyermekeink, unokáink és minden lel-
kiismeretes, környezetéért felelősséget 
vállaló sződligeti lakótársunk nevében 
is köszönjük!
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Atlétika: Országos Diákolimpia többpróba (2017.05.26, 
Székesfehérvár) Berta Barnabás (8.a) országos bajnok
Birkózás: Magyar bajnokság (2017. 05.26.) kötöttfogásban 
Kis Kriszián (6.a) korosztályos magyar bajnok
Duatlon: Országos bajnokság (2017. 04.24.) Farkas Lotti 
(3.a) magyar bajnok
Kajak-kenu: Piestany Regatta (Szlovákia, 2017.05.26-28.),  
a sződligeti PACS-PACS KSE sportolója
Gönczöl Laura (8.a) 200m, 500m, 1000m-es kenu párosban 
(Opavszky Rékáva) I. hely
200 m-es egyes kenuban I. hely
Gratulálunk nekik és felkészítőiknek!

Kiemelkedő sporteredmények a 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában

Iskolai hírek
Miénk a színpad…

A már hagyománnyá vált rendezvényünket idén március 
24-én tartottuk meg. Nagyon jó hangulatban telt, színvona-
las produkciókat láthattunk tánc, színdarab,hangszer, közös 
ének és egyéb formában. Mind az alsó mind a felső tagozat 
maximálisan kivette a részét a nap sikerességében. Beszél-
jenek a képek:

Versenyeredményeink…
A második félévben is több országos és megyei versenyen 
vettek részt gyermekeink alsó és felső tagozaton is. Több 
kiemelkedő eredmény született. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni a gyermekeknek és a felkészítő pedagógusoknak 
kiemelkedő, szívvel-lélekkel teli munkájukat.

Sport sikereink…
Farkas Lotti - Országos Duatlon Bajnokság- 1. hely
Berta Barnabás - Magyarország Diákolimpia több próba 1. hely
Kis Krisztián - Birkózás Korosztályos Magyar bajnokság 1. hely
Gönczöl Laura, Piestany Regatta - Nemzetközi kajak-kenu 
verseny- 200m, 500m,1000m páros kenu 1. hely, 200m 
egyes kenu 1. hely.
Körzeti diákolimpia atlétika összetett csapatverseny:
II. korcsoportos lányok- 2. hely csapatban, 3. hely egyéni 
összetettben Szabó Dorka
II. korcsoportos fiúk- 7. hely
III. korcsoportos fiúk- 2. hely csapatban. 3. hely egyéni ösz-
szetettben Kis Krisztián
IV. korcsoportos fiúk: 3. hely csapatban, 1. hely egyéni ösz-
szetettben Berta Barnabás
Angol sikereink: 
Angol Országismereti Vetélkedőn 6. évfolyamos diákjaink (Au-
jeszki Péter, Gál Luca, Komlósi Gellért, Puskás Réka) 5. hely
Kvassay verseny:
helyesírás - Müller Anna 1.a oszt. tanuló 4. hely (Felk.tan.: 
Kurilláné Koczka Erzsébet)
szövegértés - Soós Máté 1.a oszt. tanuló 4. helyezett (Felk.
tan.: Kurilláné Koczka Erzsébet)
matematika- Pukk Nóra 3.a osztályos tanuló 6. helyezett ( 
elk.tan.: Vodnák Lászlóné), Simon Ádám 4.a oszt. tanuló 
2. helyezett ( Felk.tan.: Szabóné S. Edit), Farkas Bence 5.b 
oszt. tanuló 14. helyezett (Felk.tan.: Alexyné Filkor Márta)
Helembai Írisz 7.a oszt. tanuló 10. helyezett (Felk.tan.: 
Alexyné Filkor Márta), Puskás Petra 8.a osztályos tanulónk 
és Galambos Csaba 6.a osztályos    tanulóink    1. helyezést 
értek el.(Felk.tan.: Ács Sándor) 
Fizika sikereink: 
Matkovics Ádám 8.a osztályos tanulónk országos fizikai 
versenyen, az általános iskolai korosztályban a 27. helyet 
érte el. (Felkészítő tanár: Alexyné Filkor Márta)
„Indulj el …” ország ismereti verseny 2017. 
(Felkészítő, koordináló tanár: Kröel-Dulayné Varga Magdolna)
–  3-4. évfolyam: Sarkirókák 18. hely (55 csapatból) Csapat-

tagok: Kovács Dóra, Kröel-Dulay Zsigmond, Plette Sza-
bolcs, Simon Ádám

–  5-6. évfolyam: Mindenttudók 12. hely (78 csapatból) Csa-
pattagok: Bihon Ákos, Gémes Barnabás, Kovács Móric, 
Kodoly András

–  Vándorok 19. hely (78 csapatból) Csapattagok: Farkas 
Bence, Pukk Roland, Dobozy Levente, Matkovics Nóra

–  17 Uhr 47. (78 csapatból) Csapattagok: Pék Gergő, Sza-
bolics András, Nagy Zsombor, Galambos Csaba

–  7-8. évfolyam: Kaméleonok 23. hely (69 csapatból) Csa-
pattagok: Reményi Antal, Kröel-Dulay Gáspár, Marczis 
Kamilla, Csatai Laura Nagy Beáta
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Tanulmányi kirándulások  
a Dunakanyarban…

Szokolya, Esztergom, Királyrét… Hogy csak párat említsünk 
a helyszínekből. Március 26-án iskolánk diákjai és pedagó-
gusai túrahátizsákkal, elemózsiával, nagy izgalommal és jó 
kedvvel vágtak neki a nagyvilágnak, tanulmányi kirándulás 
keretén belül.
A 4.a osztály beszámolója:
„Vácról szárnyas hajóval mentünk Esztergomba, megnéztük 
a bazilikát és a várat. Elmentünk kisvonattal Szlovákiába is, 
Párkányba. Nagyon jól éreztük magunkat a kiránduláson, 
gyönyörű volt a táj. Hazafelé megálltunk fagylaltozni is.” 

XXIII. Dunakanyar Népművészeti 
verseny…

„2017. április 19-én került megrendezésre a XXIII. Duna-
kanyar Népművészeti Verseny Sződligeten, a Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában. A mára már hagyománnyá vált 
találkozón több mint 400 tanuló vett részt 7 kategóriában, 
egyéni, vagy csoportos formában, elsősorban Pest megyé-
ből.  A verseny főszervezője, a népművészeti versenyt már 
1986-ban útjának indító Báli Péterné hatalmas energiával 
és szeretettel igyekszik minden évben megszervezni a fiata-
lok számára ezt a rendkívül jó hangulatú versenyt, ahonnan 
mindenki győztesen térhet haza. A Váci Tankerületi Köz-
pont jelentős mértékben támogatta, az általános iskola vala-
mennyi dolgozója pedig aktív segítője volt a nagyszabású, 
egyszerre párhuzamosan 7 helyszínen folyó megmérettetés-
nek. A program részét képezte a képzőművészeti verseny 
kiállítása is, valamint hangszerbemutató és táncház, mely-
hez a talpalávalót a Tarsoly Zenekar húzta. A zsűritagok mi-
nőségi és mennyiségi összetétele is azt mutatja, hogy bizony 
a jó ügy mellé mindenki örömmel odaáll és szívügyének 
tekinti. Hála a rengeteg lelkes és egyben szakmai felkészítő 
tanároknak és a szülőknek, gyermekeink egyre több helyen 
mutatkozhatnak be. Mindenkinek szívből gratulálunk és to-
vábbi sikeres versenyzést, népművészeti értékmegőrzést az 
elkövetkezendő évtizedekre!

A Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola indulói és 
eredményei:
– Reményi Lilla 1.a mesemondás dicséret Felkészítette: Ku-
rilláné Koczka Erzsébet
– Csipkebogyó néptánccsoport kiemelt arany minősítés Fel-
készítő tanár: Onodiné Csécsi Katalin
– Puskás Réka 6.b népdalszóló kiemelt arany minősítés Fel-
készítő tanár: Báli Péterné
– Puskás Petra 8.a népdalszóló arany minősítés Felkészítő 
tanár: Báli Péterné”

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

Mikor lehet égetni? Külterületen – amennyiben nincs orszá-
gos tűzgyújtási/égetési tilalom és a mezőgazdasági termelés 
során keletkező növényi hulladék más ártalmatlanítására 
nincs lehetőség - október 1-je és április 30-a között engedé-
lyezett az égetés. Április 30. és október 1. között külterüle-
ten és Sződliget belterületén égetni tilos! 
Köteles vagyok rendben tartani a kertemet, telkemet? A 
bel- és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdo-
nosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben 
tartani. Allergén és egyéb, nem allergén gyomnak minősü-
lő gyomnövénytől, gaztól, hulladéktól, vadonélő bokortól 
megtisztítani, továbbá az időjárástól függő gyakorisággal, a 
szükséges rendszerességgel kaszálni. L
Kinek kell ápolni a házam előtti fákat, bokrokat? Az ingat-
lantulajdonos kötelessége az utcai bokrok metszése. Ebben 
az évben különösen sok panasz érkezett az elhanyagolt ut-
cai növényzetre. Autókat karcoltak meg a szabadon burján-
zó ágak. Nem így kell megőrizni településünk liget jellegét! 
2017-ben nagy gondot fog fordítani önkormányzatunk ezek 
ellenőrzésére és szükség szerinti szankcionálásra
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. 

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasárnap a füvet? Nem! 
Vasárnap és ünnepnap bármilyen zajt keltő munkák (fű-
nyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép stb.) végzése 
tilos.
Hány darab háziállatot tarthatok a házam udvarán? A bel-
területi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hónapos koru-
kig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos korukig tartható – 
kivéve engedéllyel rendelkező tenyésztők. Amennyiben 20 
kisállatnál (sertés, kecske, juh) vagy 5 nagyállatnál (szarvas-
marha, ló) több haszonállatot tart a tulajdonos, gazdasági 
udvart kell kialakítani. A gazdasági udvar nem lehet közvet-
len határos a szomszéd telekkel, védőtávolság meghagyása 
szükséges. 
Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti kutyasétálta-
tásra? Ki ellenőrzi ezek betartását? 2013-tól hatályos állat-
védelmi törvény felülírta a települési önkormányzatok által 
alkotott korábbi „ebrendeleteket” is. Így a kutyák tartásáról 
központi szabályozás van érvényben. 
Miért nem tesz padokat a MÁV állomásra az önkormány-
zat? A vasút működtetése állami feladat. Az utasok kényel-
mének biztosítása is. Ha a sződligetiek pénzéből az állami 
feladatokra költünk, akkor a mi dolgainkra ennyivel keve-
sebb marad. 
Ápolási díj és közgyógyellátás ügyében kihez fordulhatok? 
2015-től a járási hivatal állapítja meg az ápolási díjat és a 
közgyógyellátást. Ha nincs lehetősége Vácra utazni, akkor 
kérelmét hétfőnként a polgármesteri hivatalban ügyeletet 
tartó járási ügysegédnek is beadhatja. 

Sikeres tender után jöhet a spórolás
Mint arról korábban már több alkalom-
mal hírt adtunk, Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata új elgondolás mentén 
kívánja beszerezni a település működ-
tetéséhez szükséges villamos energiát. 
Ennek alapja a piaci lehetőségek kiak-
názása, annak az elvnek a gyakorlat-
ban történő alkalmazása, hogy a piaci 
árak másokkal összefogva és egyeztet-
ve olcsóbb energiaköltséget jelentenek. 
A költségvetési kiadások csökkentése 
pedig biztosíthatja településünk utóbbi 
időszakban megvalósított fejlesztéseit. 
Ennek segítségével juthat forrás az út-
fejlesztésekre, a közterületek megújítá-
sára, vagy éppen a barackosi sportpark 
kialakítására.
Így örömmel tájékoztatjuk a tisztelt 
sződligeti polgárokat, hogy értesítést 
kaptunk arról: a Sourcing Hungary Kft. 
magyar energia beszerzési közössége 
sikeres tendert bonyolított le a 2018-as 

és a 2019-es esztendők villamosener-
gia beszerzésére. Ennek eredménye-
ként az intézmények számára az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zrt. aján-
latát elfogadva 13,20 HUF/kWh áron 
tudja biztosítani az áramot. A közvilá-
gításra kiírt pályázatra a legjobb aján-
latot szintén ez a cég adta: 12,30 HUF/
kWH áron. 
A fajlagos megtakarítás a 2018. évre in-
tézményekre vonatkoztatva 0,79 HUF/
kWh, ami 5,65 % spórolást jelent. A 
közvilágítás esetében szintén a jövő 
évre  00,18 HUF/kWh, a fajlagos meg-
takarítás, ez 1,44 %-os  spórolást jelent.
Önkormányzatunk tehát jelentősen 
olcsóbban juthat hozzá a következő 
években a villamos energiához, ami 
különösképpen azért fontos, mert a 
piaci elemzők szerint a jelenlegi stag-
nálás után várhatóan felfelé mozognak 
majd az árak. 
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Hat csapat előttünk, hat mögöttünk
Befejeződött a fociszezon
A záró fordulóban a galgagyörkiek ellen játszott 2-2-es dön-
tetlennel a tabella kellős közepén, a 13 csapatos mezőny 7. 
helyén zárta a megyei harmadosztály Északkeleti csoportjá-
nak pontvadászatát a Sződligeti SMTE.
Furcsa egy bajnokság volt a mieink számára, annyi szent. 
A helyi sportpálya közel négymillió forintos TAO-pályázat 
eredményeként megújult – a füvet lecserélték, alája pedig 
egy programozható, 28 fejes öntözőrendszer került -, és 
az őszi munkálatok alatt csapatunk valamennyi bajnokiját 
idegenben játszotta. Így is közel 50 %-os teljesítménnyel a 
tabella 8. helyen várhatta a tavaszi folytatást.
Amely során visszakapta az elcserélt pályaválasztói jogo-
kat, melynek eredményeként az összes tavaszi fordulóban a 
mieink fogadhatták aktuális ellenfelüket. A sorozat indítása 
sikeres volt (Sződliget – Püspökszilágy 2-1), majd sorjáztak 
a remek és kevésbé örömteli eredmények. Az előzőekhez 
tartozik a szomszédvár sződiek elleni 4-3-as győzelem, 
vagy például a bronzérmes dunakesziek ellen aratott 8-3-as 
diadal. A kudarcokat feledje jótékony homály, az viszont 

elmondható, hogy szinte kivétel nélkül közönségszórakoz-
tató, gólzáporos 90 perceket láthattak a nézők Sződligeten.
A bajnokság során együttesünk végül – öt döntetlen mellett 
– kilenc meccset nyer, tízet pedig elvesztett. A megszerzett 
32 pont a tabella 7. helyéhez volt elegendő. (A záró tabella 
képünkön. A Csomád egymás elleni eredményekkel végzett 
csapatunk előtt.) A sződligeti fiúk összesen 59 gólt szerez-
tek a 24 mérkőzésen. Ez találkozónként közel két és feles 
átlag. A hálózörgetésben Honti Bence és Drozgyik Norbert 
járt az élen: az előbbi 22, míg az utóbbi 16 alkalommal 
talált be. Rajtuk kívül még további 11 focistánk érezhette 
meg a gólszerzés mámorító ízét. Elmondható, hogy a gárda 
sportszerűen játszott, hiszen alig több mint átlag egy sár-
ga lapot kaptak a mieink meccsenként és összesen csupán 
négy alkalommal büntettek a játékvezetők kiállítással sződ-
ligeti labdarúgót. 
Most megérdemelt pihenőre térnek a helyi focisták is, hogy 
aztán újult energiával kezdjék el a felkészülést a talán még 
sikeresebb új bajnokságra. 
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Tavaszi börze

Glicza Flórián kiállítása fuvolázott Bene Annamária

Matkovich Ilona felolvasó estje, közreműködött Farkas Péter

Képes hírek 
eseményeinkről 
(a teljesség igénye nélkül)

NYÁRI BÖRZE
Már megunta – még felveheti
A nyár közepére időzítettük a 
Közösségi Ház következő – ruha 
és minden más holmi – börzéjét.
2017. július 15-én 9 órától 12 
óráig várjuk az árusítani és vásá-
rolni szándékozó kedves érdek-
lődőket. 
Asztal a Közösségi Ház elérhe-
tőségein igényelhető.

Könyvtári  
nyitva tartás

A nyáron két alkalommal, 2017. 
július 15-én és 29-én lesz szomba-
ti napon is nyitva a község könyv-
tára. Várjuk régi és új olvasóinkat.

Ősztől folytatódik…
Áprilisban új foglalkozás,SENIOR TÁNC, indult a Közösségi 
Házban. A negyven év feletti korosztály számára ajánlott tánc-
klub első foglalkozásai is nagy népszerűségnek örvendtek, így 
biztos, hogy szeptemberben folytatódnak a táncórák. Csütör-
tökönként fél háromtól várjuk majd a táncos lábú seniorokat.
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A Csemeteliget Napközi Otthonos óvoda ta-
vaszi programjai eseménydúsak, változatosak és színesek 
voltak. Intézményünkben harmadik alkalommal került meg-
rendezésre, a György napi vigalom. A három nagyobb cso-
port műsora után a gyerekeknek lehetősége volt kipróbálni 
néhány ügyességi, népi játékot, kézműveskedést, arcfestést. 
Ezután sok finomsággal kényeztethették magukat a felnőt-
tekkel közösen. Minden rendezvényünk alakalmával nagy 
segítséget nyújt az óvodánknak a Barangolók klubja. Bizto-
sítottak  arról, hogy maximálisan számíthatunk a segítségük-
re, bármikor jelezzük azt. Ezúton szeretnénk megköszönni 
odaadó munkájukat!
Az Anyák napi ünnepélyek alkalmával a gyermekek virág-
gal, saját kezűleg készített ajándékokkal,  köszöntötték az 
Édesanyákat.
Az évzáró és Ballagási ünnepélyek sikeresen lezajlottak. 
Nehéz szívvel ugyan, de büszkén indítjuk gyermekeinket az 
iskolába.
Gyermeknap alkalmából nagy volt a vidámság, a Katáng 
együttes színvonalas, igényes zenei élményt nyújtott szá-
mukra.
Az óvodánk második alkalommal nyerte el a DDC Zöld 
Megoldás pályázatát. A Kivitelezés során a szülők segítségét 
is kértük a meghirdetett „Tavaszi kertrendezés” címén, ahol 
igen nagy számmal és szorgalommal vettek részt. Ezúton 
külön szeretnénk megköszönni:
• Pataki Miklós apukának és cégtársának PGC Kereskedelmi 

és Szolgáltató kft. a „muzsikáló erdő” kivitelezését, melyet 
az alapanyagokkal együtt ajánlott fel és készített el.

• Nagy Zoltánnak és Szilviának a Polysistem Bau kft. tulaj-
donosainak, akik a föld és betonozási munkálatokban, 
valamint a térkő lerakását kivitelezték.

• Szabó Balázs favágónak, aki a felnőtt és gyermek kerék-
pár tárolót készítette el.

• Kiss Adriennek, aki az ismertető táblák elkészítésében 
közreműködött.

• Botos Ferencné nagymamának, aki az ismertető táblákat 
megfestette. 

• Hotorán Annamáriának, aki veteményes kertekhez biz-
tosította a raklapokat.

• Ács Zoltánnak, aki a farönkök szállítását ajánlotta fel.
• Illés Emilnek, aki a betonszállításban nyújtott segítséget.
A fürkésző, megismerő  tanösvény átadási ünnepélyére jú-
nius 15-én,  10.30-kor kerül sor. Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk!
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Farkasné Gál Brigitta
Brigit régóta ismerem, bármikor találkozunk mosolyog, örül, tele van életkedv-
vel. Pedig…nos igen, mint kiderült sokszor, sokan teszik fel neki a kérdést, mi 
a titka annak, hogy munkáját ennyi energiával és jókedvvel tudja végezni, mi-
közben napi vendég lehet nála a szomorúság is, mert Brigi a Kék Duna Idősek 
Otthonának mentálhigiénés munkatársa 2011. óta.

Kezdjük a kezdetekkel, hol születtél, 
tanultál, hogyan keveredtél erre a pá-
lyára?
1974-ben születtem Szegeden, édes-
anyám egy rendelő intézetben dolgo-
zott, mint asszisztens, édesapám pedig 
a kőolajkutató vállalat műszakvezetője 
volt. Egy bátyám van. Szegeden jártam 
ki minden iskolámat, a Krúdy Gyula Ke-
reskedelmi Szakközép Iskolában érett-
ségiztem, de nem lettem eladó, nem a 
kereskedelem volt az életcélom. Érettségi 
után felszolgálóként dolgoztam. Végre 
teljesült az álmom és beiratkozhattam 
a Szegedi Tudományegyetem Egészség-
ügyi Karára Általános Szociális Mun-
kás Szakra. Itt ismerkedtem meg leendő 
férjemmel is. Életem legszebb négy éve 
volt, kitűnő tanáraim voltak, magas szin-
tű elméleti tudással készítettek minket fel 
a pályára. A főiskola elvégzését követően  
jött a nagybetűs élet. Első munkahelyem 
az akkor nyíló, magán kézben lévő Sze-
gedi Ősz Idősotthon volt. Nagyon kedve-
sen fogadtak, rengeteg jelentkező közül 
esett rám a választás, első pillanattól 
éreztem, hogy egy „hullámhosszon” va-
gyok a vezetővel. Szabad kezet kaptam a 
munkámban és ez újabb és újabb ötletek 

kipróbálására inspirált, többek között itt 
alakítottam meg az első színjátszó cso-
portot, arra gondolva, hogy olyan tevé-
kenységet találjak az időseknek, amely 
mindenki számára sikerélményt nyújt.
Mindez Szeged, hogyan kerültél több 
mint kétszáz kilométerrel távolabb, 
Sződligetre?
A férjemet helyezték át Vácra s én 2007-
ben követtem őt. Ekkor született meg ki-
sebbik gyermekünk Szilvia, így én a gyes, 
gyed után kerestem munkahelyet a kör-
nyéken és vettek fel a Kék Duna Idősek 
Otthonába. Azóta is, immár hat és fél éve 
itt dolgozom.
Pontosan mi a Te munkád?
Mint mentálhigiénés munkatárs két 
munkatársammal együtt, mi szervezzük 
az apartmanban lakók szabadidős prog-
ramjait, fejlesztő foglalkozásokat tartunk 
a demens lakóink számára, intézünk 
hétköznapi feladatokat, de e mellett a 
szociális ügyintézői feladatokat is mi lát-
juk el ( papír munkák, ügyintézés stb.), 
továbbá mi végezzük az előgondozási 
feladatokat is.
Mit értsünk előgondozáson?
A jelentkezőket felkeressük az otthonuk-
ban. Felmérjük a mentális, fizikális álla-
potukat, mert  az Intézmény csak bizo-
nyos gondozási szükséglettel rendelkező 
idős embereket tud fogadni. Mi teszünk 
javaslatot, hogy a leendő lakó adott álla-
potát tekintve, melyik részlegre kerüljön, 
mert az egyes részlegeken más, más el-
látás, felügyelet van. Az önmagát ellátni 
képes folyamatos felügyeletet nem kívá-
nó lakók és a 24 órás felügyeletet igénylő 
demens idős emberek külön emeleteken 
élnek az otthonban.
Milyen az élet belülről?
Biztonságos. Ezt tartanám a legfonto-
sabbnak. A hozzánk beköltöző idős em-
bereknek erre van a legnagyobb szük-
sége.  Az itt élők átgondolt döntések 
eredményeként választották otthonuk-
nak az intézményünket. Itt társaságban, 
biztonságban az egyre nehezebben elvé-
gezhető napi teendők egy részétől felsza-

badítva élhetik az életüket és a családjuk 
is biztonságban tudhatja őket. Sokszor az 
a költözés oka, hogy a gyerekek, hozzá-
tartozók nem tudják biztosítani a szüksé-
ges biztonságot, felügyeletet az idős hoz-
zátartozóiknak, mert dolgoznak, messze 
laknak stb. Persze van, aki nehezen tudja 
megszokni a saját környezetéből történő 
elköltözést, de mi mindent megteszünk, 
hogy segítsük a beilleszkedést az új kö-
zösségbe. Mi egy nagy családként vi-
dámságban, szomorúságban kis és nagy 
örömökkel és gondokkal együtt éljük az 
életet. Kollégáimmal közösen azon fára-
dozunk nap mint nap, hogy tartalmassá 
és boldoggá tegyük az itt lakó idős embe-
rek életét. Nekem, nekünk ez a dolgunk 
és ezt csak nagy empátiával, humorral és 
némi tanult, megtanult távolság tartással 
lehetséges.
Ez a beszélgetés az idei családi nap előtt 
készül két nappal. Mesélnél erről?
Minden évben megszervezzük ezt a 
napot, amikor műsorral, meghívott fel-
lépőkkel kedveskedünk a lakóknak és a 
hozzátartozóiknak. Ilyenkor felpezsdül a 
ház, eljönnek a felnőtt rokonok és a gye-
rekek, bepillantást nyernek az otthon éle-
tébe. Több hónapig tartó előkészület és 
szervezési feladat előzi meg ezt a napot. 
A színpad, hangosítás, székek, padok, 
étel, ital, szerződések, telefonok stb…
Amennyiben lehetne három kívánságod, 
mi lenne az?
Mi lenne a három kívánságom? Nos, ez 
nagyon jó kérdés…. Mindig vonzott a 
szinkronszínészet, ezért három éve be-
iratkoztam egy alaptechnikák elsajátítá-
sát nyújtó képzésre egy budai szinkrons-
túdióba. Ha kívánhatnám, hogy pár év 
erejéig belekóstolhassak ebbe a nagyon 
izgalmas világba, biztos megtenném. 
Közelről látni, ahogy a profik átalakul-
nak egyik percről a másikra akcióhősből 
rajzfilmfigurákká, nagyon varázslatos 
lehet.
Mit is kívánnék még? Pár éve elkezdtem 
hobbyszinten triatlonozni sprint távon. 
Nem volt túl sok versenyem, de korosz-
tályomban viszonylag jó helyezésekkel 
végeztem. Nagy vágyam lenne egyszer 
legalább, annak a bizonyos dobogónak 
akár legalsó fokára is felállni…
Végül az utolsó kívánságom az lenne, 
hogy lássam a lányaimat boldog fel-
nőttként, akik megtalálták a helyüket az 
életben, őrzik és továbbörökítik a családi 
értékeket.
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Még 2010-ben hozták azt a kormányrendeletet – 306/2010. 
(XII.23.) -, amely a levegőtisztaság védelmében több más 
rendelkezés mellett a háztartásokban történő fűtőanyagok 
égethetőségére, a tüzelés körülményeire is vonatkozik.
Sajnos, egy felmérés bizonyítja, hogy hazánkban százezres 
az az ingatlanszám, amelyben olyan anyagokat is a kály-
hákban égetnek el, melyek súlyosan rákkeltőek. A legelter-
jedtebb a kommunális hulladék egy részének e módon való 
„eltüntetése”, de gyakori a műanyag hulladék, ruhanemű, 
sőt gumi tüzeléses megsemmisítése is. Pedig az ismert tü-
zelőanyagok mellett csak a szennyezetlen fával, fahulla-
dékkal, illetve a háztartásokban keletkezett papírral történő 
égetés a megengedett. 
Nem csupán a belső térben – tehát az illegális fűtést végző 
személyre veszélyes módon -, hanem a füsttel eltávozó és 
a levegőbe kerülő (AZAZ, EMBERTÁRSAINKAT, AZ ÁLLAT- 
ÉS NÖVÉNYVILÁGOT IS NAGY MÉRTÉKBEN KÁROSÍTÓ!) 
anyagok is rendkívül nagy veszélyt jelentenek. Egészségügyi 
szakemberek kimutatták, hogy daganatos megbetegedések, 

Büntetendő a szeméttel való tüzelés!
A járási hivatal az illetékes

idegrendszeri problémák, impotencia, magzatkárosodás ve-
zethető vissza ilyen, légszennyezés által okozott károsításra.
Az említett rendelet szerint a területileg illetékes járási 
környezetvédelmi hatóság a levegővédelmi követelményt 
megsértő személyek vagy szervezetek részére, a jogsértő 
tevékenység megszüntetésére való kötelezéssel egyidejűleg 
levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki, mely elérheti az 
egymillió forintot is. Sződliget vonatkozásában ezen felada-
tot a Váci Járási Hivatal Hatósági Osztálya látja el. 

Elérhetőségei:
Cím: 2600 Vác, Március 15. tér 11. Telefon: 06/27/200-500 
Email: vac.hatosagi.osztaly@pest.gov.h
Ügyfélfogadás: hétfőn 14 és 18, szerdán 8 és 16, pénteken 
8 és 12 óra között.
Kérjük, tehát a tisztelt sződligeti polgárokat, hogy hasonló 
ügyekben ne településünk önkormányzatát keressék, ha-
nem az ebben eljáró, államigazgatási hatósági jogkörökkel 
megbízott járási hivatalt! 

A paradicsomot nem lehet megunni, ha télen is szívesen 
fogyasztanád, próbáld ki ezt a receptet! Fontos, hogy kerti 
paradicsomból készítsd. Egészséges paradicsomokat válasz-
sz, amelyek repedezettek nem jók erre a célra.

Hozzávalók:
• 5 kg paradicsom
• 1 csokor petrezselyemzöld
• 5 vöröshagyma
• 3-6 evőkanál olaj (minden üveg tetejére 1 kanál)
• 5 gerezd fokhagyma

A savanyúság levéhez:
• 5 szem fekete bors
• 2 evőkanál só
• 3 liter víz
• 1,5 dl ecet
• 7 evőkanál cukor
• 2 babérlevél

Elkészítése:
1. A paradicsomot megmossuk, félbevágjuk, a nagyobb da-

rabokat több szeletre aprítjuk.
2. A petrezselymet felszeleteljük.
3. A hagymát felkarikázzuk.
4. A befőttesüveg aljába petrezselymet teszünk, majd a 

megtisztított fokhagymagerezdeket és egy réteg paradi-
csomot,.

5. Hagymakarikákat és aprított petrezselymet halmozunk 

PARADICSOM TÉLIRE

rá, majd újra egy réteg paradicsomot, így töltjük meg az 
üveget.

6. Amikor az üveget megtöltöttük, egy evőkanál olajat ön-
tünk rá.

7. A savanyúság levéhez valókat az ecet kivételével egy 
edénybe öntjük és felforraljuk, hagyjuk kicsit főni, majd 
levesszük a tűzhelyről és beleöntjük az ecetet, majd ki-
hűtjük.

8. A befőttesüvegeket megtöltjük az ecetes lével és lezár-
juk.

9. Addig dunsztoljuk, amíg az üvegekben lévő lé gyön-
gyözni kezd, majd levesszük a tűzről és hagyjuk kihűlni.

https://ketkes.com/paradicsom-elteves-telire-hagymav/
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Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálat Sződliget és Vácrátót község gyermekei részére a nyári táborba 
 

A tábor időpontja: 2017……………….. – …….…………….. 8-16 óráig 
 

Helyszín: Sződliget 
 

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

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

Anyja neve: … ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Vállalom a táborhoz történő hozzájárulás összegét (5000 Ft/gyermek/hét):…………. 

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

Hány órakor mehet haza a gyermek? ……………………………………………………………………... 

Egyéb fontos közölnivaló (eü. probléma, gyógyszerérzékenység, allergia/étel): 

……..……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A Vácrátót községből érkező gyermek szállítását:          kérem           nem kérem     (kérjük aláhúzni) 

Kelt: …………………………., 2017…………………………. 

 

        …………………………………………                 …………………………………………… 

     a szülő aláírása                                       a gyermek aláírása 

A jelentkezési lap leadásának és a tábor idejének megjelölése: 2017. június 10-ig kérjük jelezni! 
A jelentkezési lapok leadásának helye: Gondozási Központ 2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.  

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vácrátót, Petőfi tér 3.  
 

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

NYILATKOZAT 
 

Hozzájárulok, hogy …………………………………………………….. nevű  gyermekem részt vegyen a  Család –és 
Gyermekjóléti Szolgálat programjain, továbbá a nyári tábor ideje alatt szervezett utazással egybekötött kirándulásokon részt 

vegyen, és az ez idő alatt esetlegesen készült fotók, ha úgy adódik nyilvánosan megjelenjenek. 
 

Engedélyezem:              igen                         nem      (kérjük a megfelelő választ aláhúzni) 
 

……………………, 2017……………………………….. 
 
 

……………………………………………………. 
szülő/gondviselő aláírása 
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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
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A tábor időpontja: 2017……………….. – …….…………….. 8-16 óráig 
 

Helyszín: Sződliget 
 

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

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

Anyja neve: … ………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

Vállalom a táborhoz történő hozzájárulás összegét (5000 Ft/gyermek/hét):…………. 

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

Hány órakor mehet haza a gyermek? ……………………………………………………………………... 

Egyéb fontos közölnivaló (eü. probléma, gyógyszerérzékenység, allergia/étel): 

……..……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A Vácrátót községből érkező gyermek szállítását:          kérem           nem kérem     (kérjük aláhúzni) 

Kelt: …………………………., 2017…………………………. 

 

        …………………………………………                 …………………………………………… 

     a szülő aláírása                                       a gyermek aláírása 

A jelentkezési lap leadásának és a tábor idejének megjelölése: 2017. június 10-ig kérjük jelezni! 
A jelentkezési lapok leadásának helye: Gondozási Központ 2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.  

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Vácrátót, Petőfi tér 3.  
 

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

NYILATKOZAT 
 

Hozzájárulok, hogy …………………………………………………….. nevű  gyermekem részt vegyen a  Család –és 
Gyermekjóléti Szolgálat programjain, továbbá a nyári tábor ideje alatt szervezett utazással egybekötött kirándulásokon részt 

vegyen, és az ez idő alatt esetlegesen készült fotók, ha úgy adódik nyilvánosan megjelenjenek. 
 

Engedélyezem:              igen                         nem      (kérjük a megfelelő választ aláhúzni) 
 

……………………, 2017……………………………….. 
 
 

……………………………………………………. 
szülő/gondviselő aláírása 



szodliget-jo
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