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Félidőben vagyunk! Eltelt az önkor-
mányzati ciklus fele. Ilyenkor szokás beszámolni arról, hogy 
mik valósultak meg a tervekből.

Az elképzeléseim szerint egy településen az alapinfrasrtuk-
túra kiépítésével kell kezdeni a munkát. Ez annyit jelent, 
hogy legyen jól járható és pormentes az összes utca, rend-
ben legyenek az önkormányzati intézmények. Erre az alap-
ra lehet majd építkezni. Ha ezek a vállalt feladok teljesültek, 
akkor el lehet kezdeni sportpályát építeni szobrot avatni és 
főteret csinosítani. Választási ígéretem volt, hogy a ciklus 
végére aszfaltos lesz az összes sződligeti utca. Ezt az ígére-
tet már most sikerült teljesíteni! Brüsszeli pénzből megújult 
korábban az óvodánk és most az iskolánk is. Felújítottuk a 
polgármesteri hivatalt, így már valóban úgy néz ki, ahogy 
egy nagyközségi hivatalnak ki kell néznie.  A felújításokat 
nagyobbrészt pályázati pénzekből fedezzük. Én nem politi-
zálom át a helyi közösséget. Ide nem hívtunk az utóbbi hat 
évben sem kormánypárti, sem ellenzéki politikus beszédet 
mondani, mondjuk március 15-én. Helyettük egy sződligeti 
általános iskolai tanuló tartotta meg az ünnepi megemléke-
zést. És erre büszke vagyok! Ennek ellenére Sződliget mesz-
sze több pályázati pénzt nyer el (egy főre számítva), mint a 
környékbeli települések. Mikor évekkel ezelőtt elkezdtem 
ezt a munkát, Sződliget egy lesajnált település volt. Az volt 
az általános vélekedés róla, hogy remek helyen fekszik, de 
mégsem jut egyről a kettőre. Mára közösen sikerült elér-
nünk azt, hogy Sződliget a régió éltanulója. Egy olyan „bez-
zeg településen” élünk, amire úgy mutogatnak: nézzétek, 
Sződligeten ez is van, Sződligetnek az is sikerült. Az, hogy 
Sződligeten jó élni, megmutatkozik az ingatlanárakban is. 
Magasabb áron lehet itt venni egy házat, mint Vácon, vagy 
Gödön.
Persze nem dőlhetek elégedetten hátra, hiszen egy település 
működtetésében soha nincs olyan, hogy most már minden 
kész, már nem kell semmit tenni. Mert csak törekedni lehet 
a tökéletességre, de elérni soha nem lehet azt. Tudom, hogy 
vannak gondok az utcaképpel. 
Sokan elhanyagolják a portájuk 
előtt a járdát, a belógó bokrok 
zavarják a gyalogosokat. Az is 
előfordul, hogy egy autós az el-
hanyagolt növényzettől nem lát 
be egy kereszteződést. Vannak 
olyanok, akiknek tele van sze-
méttel a házuk előtti szikkasztó 
árok. Ezért találtuk ki annak ide-
jén a „Tiszta udvar rendes ház” 
díjat. Ez egy olyan pozitív meg-
különböztetés, ami példát állít 
az emberek elé. Mert az elvem 
az, hogy akkor cselekszünk he-
lyesen, ha száz dicséretre jut 
egy büntetés. Éppen ezért in-
dultunk most egy olyan pályá-
zaton, ami a környezettudatos 
életmódra nevel,  a szemlélet-
formálást segíti elő. 

Vannak gondjaink az esővíz elvezetéssel is. Egy csatorna 
kiépítése jóval drágább beruházás, mint mondjuk egy útépí-
tés. Ezt önerőből megoldani nem tudjuk, de szerencsénkre 
a napokban megjelent erre is pályázat és már készül a be-
adandó pályázati anyagunk. 
Jó dolog az, hogy végre szélesíti a kormányzat az M2 autóu-
tat, de felháborítónak találom azt, hogy a váci elkerülő ki-
került a tervből, ellenben Dunakeszi kap egy plusz lehajtót. 
Átérzem a Dunai fasor lakóinak a sorsát, valóban hatalmas 
az átmenő forgalom. A környékbeli polgármestertársaimat 
megkerestem, hogy közösen írjunk egy levelet kérve az or-
szággyűlési képviselőt, intézkedjen arról, hogy megépüljön 
ez az út. Hiszen az elkerülő út legalább annyira fontos Vác-
nak, mint Sződligetnek. Sajnos eddig nem kaptam választ a 
képviselő úrtól Ezért indult most el egy lakossági kezdemé-
nyezés, amit teljes mellszélességgel támogatok.
Fontos ügynek tartom azt is, hogy az úgynevezett málnások 
területén (benzinkúttal szembeni rész) végre meginduljon a 
területfejlesztés. Úgy érzem, hogy amennyiben ott beindul-
nak az építkezések, már lesz ott annyi lakos, hogy megérje 
olyan vállalkozásokat nyitni ott, melyek könnyebbé teszik 
azt ott élő emberek életét. Geopolitikai okokból is fontos, 
hogy Sződliget lakosság elérje az 5000 főt. Kiszivárgott ta-
nulmányok szerint megtörténhet az, hogy az 5000 fő alatti 
települések elvesztik önállóságukat és egy szomszéd telepü-
lés gyámsága alá kerülnek. Tisztelem a szomszéd városokat, 
de talán mégsem lenne jó Vác-külsőnek lenni, mert biztos 
vagyok abban, hogy vajmi kevés fejlesztési pénz kerülne 
akkor településünkre. Tessék csak megnézni Václiget, vagy 
Vác-dél helyzetét.
Látható: van még megoldásra váró teendőnk, úgyhogy van 
még mit csinálnom a következő választásig. Szeretném 
megköszönni Önöknek az eddigi támogatásukat. Bízom 
benne, hogy együtt, közös erővel, megoldjuk az előttünk 
álló gondokat is.

Juhász Béla
polgármester
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A június 23-án, teljes létszámban meg-
tartott tanácskozáson – az önkormányza-
ti törvénynek megfelelően - több ügyben 
is zárt tanácskozást tartottak. Az ezeket 
megelőző nyílt részben először a lejárt 
idejű határozatokat fogadták el egyhangú 
voksolással. Az előzetesen kiadott napi-
rendi soron nem történt változtatás, így 
első témaként a temetői díjak felülvizs-
gálatára került sor. Miután az előterjesztő 
dr. Törőcsik Edit jegyző ismertette a sza-
bályozás törvényi hátterét, Bácskai Edit, 
a Pénzügyi Bizottság elnöke tolmácsolta 
azt a javaslatot, mely szerint változatlan 
összegekkel fogadják el a díjszabást. Mi-
után ezzel mindenki egyetértett, így ke-
rült az elküldésre véleményezés céljából 
a területileg illetékes fogyasztóvédelmi 
szerveknek. 
A folytatásban következett a Cse-
meteliget Napközi Otthonos Óvoda 
2016/2017. évről szóló beszámolója a 
nevelési programban meghatározott fel-
adatok végrehajtásáról. Az anyag tartal-
mazta a pedagógiai munka értékelését, 

Összefoglaló a képviselő-testület döntéseiről
A korábbi évekhez hasonlóan a nyári szünetet megelőző, illetve az azt 
követő ülésen egyaránt több fontos döntést hozott Sződliget Nagyközség 
Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az alábbiakban ezekről olvashatnak 
beszámolót.

a 2017/2018-as nevelési év terveit, to-
vábbá az óvoda működéséhez szükséges 
minimumfeltételek teljesülését. A hoz-
zászólások között dr. Czirjákné Tábori 
Györgyi és dr. Csányi István képviselők 
kezdeményezték, hogy játékos formák-
ban kerüljön be az óvodai programba a 
nyelvoktatás is. Miután a testületi tagok 
egyetértettek abban, hogy az iskolával 
egyeztetve szükséges dönteni, melyik 
nyelv kapjon prioritást, Juhász Béla pol-
gármester indítványára elfogadták, hogy 
a következő költségvetés tárgyalásakor 
vizsgálják meg a lehetőségeket. 
Következett a Közösségi Ház elmúlt évi 
tevékenységéről szóló beszámoló meg-
tárgyalása. Az igen részletes és mindenre 
kiterjedő előterjesztést az intézmény ve-
zetője, Tóthné Kovács Krisztina állította 
össze, melyben ismertette a település mű-
velődési centrumának igen szerteágazó 
munkáját. Beszámolóját tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül fogadták el. Miután 
a Sződligetért Közalapítvány tevékeny-
ségét ismertető előterjesztést vita nélkül 

megszavazták, következett a problémá-
sabb Sződligeti Gyermekekért és Fiata-
lokért Közalapítvány hasonló anyaga. A 
hozzászólásokból kiderült, hogy ez az 
alapítvány már nem működőképes és 
megtörténtek a lépések annak érdekében, 
hogy összevonásra kerüljön a Sződligetért 
Közalapítvánnyal. Ám ennek adminisztra-
tív folyamata több hónapig is eltarthat.
Majd a jegyző szóban kiegészítette a he-
lyi adóbevételekről és kinnlévőségekről 
összeállított előterjesztést. Ebből kide-
rült, hogy a sződligetiek május végén kö-
zel 23 millió forintos tartozást halmoztak 
fel az önkormányzat felé. Dr. Törőcsik 
Edit felhívta a figyelmet, hogy ha az adó-
soknak egy összegben nincs lehetőségük 
a hátralékok befizetésére, részletfizeté-
si kedvezményt biztosítanak számukra, 
vagy fizetési halasztással élhetnek. Fel-
kérte a tartozókat, hogy ne várják meg, 
amíg végrehajtási eljárást kezdeményez-
nek ellenük, fizessék be az adó összegét, 
vagy éljenek a fizetési kedvezményekkel. 
Tari Istvánné alpolgármester rámutatott, 
hogy évről évre csökken a kinnlévőségek 
összege, viszont feltűnően emelkedett az 
elmúlt időszakban a 18 ezer, illetve az 
50 ezer forintot meghaladó tartozások 
száma.
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Miután az eddigi vagyonkezelő DMRV 
Zrt. is egyetértett a javaslattal, a szük-
séges intézkedések megtétele után ön-
kormányzati tulajdonba kerül egy, nagy 
részben eddig állami tulajdonban lévő 
közút. A térítésmentes átvételhez szüksé-
ges dokumentumok aláírására a testület 
egyhangú szavazással bízta meg a pol-
gármestert. Majd megadták az engedélyt 
egy Rózsa utcai ingatlan vonatkozásában 
a villamos-energia kiépítéséhez. Ennek 
apropóján azonban Juhász Béla felhívta 
a sződligeti ingatlantulajdonosok figyel-
mét – és ezt a hozzájárulásban ennél az 
esetnél is kötelezően előírták - hogy ha-
sonló közműfejlesztéseknél a közterüle-
tek (jelen esetben egy frissen aszfaltozott 
úttest) állapotát a munkákat megelőző 
színvonalon kell helyreállítani. 
Megadták az engedélyt ezt követően egy 
Gödhöz közeli, a lakóparkkal szemközti 
ingatlan vízellátásához szükséges mun-
kákhoz is. A nyílt ülés végén az Üvegház 
Éttermet bérlő Gastro Profi Kft. bérleti szer-
ződés - további 10 esztendőre érvényes 
- hosszabbításra vonatkozó kérelmét fo-
gadták el. Azzal az előírással, hogy az ön-
kormányzati tulajdont bérlő cég az egység 
melletti játszótér karbantartását az eddigi-
ekhez hasonlóan lássa el, továbbá a terve-
zett fejlesztések mellett a parkoló megfele-
lő színvonalú biztosítását is oldja meg.
A testület ezután zárt ajtók mögött foly-
tatta munkáját, amely során többek kö-
zött az alábbi határozatokat hozta:
–  néhai Gáspár Ágnes részére adomá-

nyozza posztumusz a „SZŐDLIGE-
TÉRT” Emlékplakettet a községért tett, 
kiemelkedő tevékenység elismerése-
ként;

–  óvodapedagógus kategóriában Hor-
váthné Turányik Mária részére ado-
mányozza a Sződligeti Katedra Díjat a 
Sződligeten tartósan és kiemelkedően 
végzett pedagógiai munka elismerésére;

–  tanító kategóriában Bán-Andrási 
Zsófia tanítónő részére adományozza 
a Sződligeti Katedra Díjat a Sződlige-
ten tartósan és kiemelkedően végzett 
pedagógiai munka elismerésére.

Az emlékplakettek átadására a községi 
falunapon került sor.

Döntöttek továbbá arról is, hogy Gáspár 
Ágnest Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzata saját halottjának tekinti és a 
temetéssel kapcsolatos összes költséget 
fedezi.

A nyári szünetet követően szeptember 
8-án tartotta az éves munkaterv szerinti 
soros ülését a teljes létszámban jelen-
lévő képviselő-testület.

A polgármester előterjesztésében el-
fogadták az idei első félévben történt 
költségvetési átcsoportosításokat, majd 
a büdzsé aktualizálását követően közel 
767 millió forint főösszegben határoz-
ták meg a település 2017-es költségve-
tését. A folytatásban rendeletet alkottak 
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
hivatali munkaidőn kívül történő há-
zasságkötés engedélyezésének szabá-
lyairól és a többletszolgáltatás díjáról. 
Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 
benyújtott anyagból kiderült, hogy a 
második negyedévben 2 fő sződligeti 
polgár részesült ápolási díjban. Nyolc 
fő nyújtott be eseti segélyre kérelmet, 
és mindenki meg is kapta a támoga-
tást, elutasítás nem történt. A 30 ezer 
forintos temetési segély iránt benyújtott 
kérés is pozitív elbírálást kapott, mint 
ahogyan 9 kérelemre kifizetésre kerül-
tek a lakásfenntartási támogatások is. 
Április elejétől június végéig a gyer-
mekneveléssel kapcsolatos kiadások 
támogatására és természetben nyújtan-
dó önkormányzati segélyre nem érke-
zett kérés. Szociális gondozásban 19, 
szociális étkezésben 26 fő részesült, az 
utóbbiak közül 8 személy ingyenesen.
A helyi adóbevételekről és kintlévősé-
gekről elhangzott, hogy a május végi 
mintegy 23 milliós lakossági hátralék 
jelentős mértékben, közel hat és fél 
millió forinttal mérséklődött.  A testü-
leti tagok ezt követően elfogadták a 

Csemeteliget Napközi Otthonos Óvo-
da 2017/2018-as munkatervét, majd 
2018. július 31-ig meghosszabbították 
a Gondozási Központ vezetőjének, 
Pintér Tibornénak a megbízatását. 
A törvényi előírások alapján a telepü-
lési önkormányzatoknak kétévente át 
kell tekinteni a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot. Ennek Sződliget eleget tett 
és a képviselők egyhangú voksolással 
úgy döntöttek, hogy az nem igényel 
felülvizsgálatot, módosítást. Néhány 
ingatlan villamos energia ellátásához 
szükséges hozzájárulás után változ-
tatás nélkül elfogadásra került az idei 
Tiszta udvar, rendes ház elismerésre 
az Idősek Tanácsa által benyújtott ja-
vaslat. Eszerint 2017-ben a következő 
tulajdonosok ingatlangondozási tevé-
kenységét ismerte el az önkormányzat:
–  Vágvölgyi Pál (dr. Kemény József u. 

27.)
–  Szeidl István (Klapka u. 5.)
–  Gazdag Krisztina és Mátyási István 

(Rezeda u. 19.)
–  Csiszár Róbert (Rigó u. 14/b.) 
Az elismeréseket a Falunapon vehették 
át a díjazottak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium ál-
tal kiírt megyei útfelújítási pályázaton 
támogatást nyert önkormányzat kép-
viselő-testülete ezután kiválasztotta 
a meghirdetett kivitelezési pályázat 
nyertesét. Ezek alapján a legkedve-
zőbb árajánlatot (bruttó 30,5 millió fo-
rint) tevő Pannon Global Zrt. készítheti 
el Mátyás király útja és a Szabadság tér 
teljes burkolatának felújítását, valamint 
a Vörösmarty utca kereszteződésének 
kiszélesítését és a 2-es főútnál a járda 
akadálymentesítését. Kijelölték a beru-
házás műszaki ellenőrét is.
Az önkormányzat pályázatot nyújt be 
a megye által az egészségügyi alapel-
látás fejlesztéséri biztosított források-
ra. A megjelölt cél az orvosi rendelő 
felújítása, több mint 33,7 millió forint 
értékben. Az ehhez szükséges 5 %-os 
önrészt (mintegy 1,7 milliót) a követke-
ző évi települési költségvetésben bizto-
sítják majd. A szeptemberi ülés zárása-
ként a testületi tagok az immár 17 éve 
szolgáló tehergépkocsi lecserélésére 3 
millió forintos keretet különítettek el, 
majd megadták a tulajdonosi hozzájá-
rulást az általános iskola bővítését cél-
zó beruházáshoz.
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Újabb eredményes sződligeti pályázat 

Harminc millió érkezik útfelújításra
Bár több mint fél esztendőt kellett várni a beadott pályamű 
elbírálására, június végén ismét pályázati örömhírt kapott 
Sződliget: a belterületi önkormányzati utak javítására, felújí-
tására nagyközségünk 29 millió 408 ezer 147 forintot nyert 
a megyei településeket célzó pályázaton!
A jelentkezéseket elbíráló Nemzetgazdasági Minisztérium 
teljes egészében befogadta az önkormányzat által jelzett 
célokat. Így az összeget a következőkre fordíthatjuk:
–  a Mátyás király útján teljes burkolat felújítás;
–  ennek az útnak a 2-es út felőli becsatlakozásánál találha-

tó gyalogosátkelő melletti járda akadálymentesítése;
–  az óvodához vezető kapcsolódó út kereszteződésének 

szélesítése, forgalomlassító és gyalogosátkelő kiépítése;
–  a Szabadság tér útburkolatának felújítása, akadálymente-

sítése.
Az anyagi forrás elnyerése azért is örömteli, mert telepü-
lésünk egyik legrégebbi – önkormányzati tulajdonban lévő 
– útja a Mátyás király útja, illetve, mert bebizonyosodott a 

sződligeti önkormányzat gyakorlatának helyessége: minden 
lehetséges pénzszerzési pályázaton el kell indulni, komoly 
szakmai munkát befektetve, nagy munkával is érdemes ki-
dolgozni a kiírt feltételeknek megfelelő jelentkezéseket. 
A nyertes pályázathoz benyújtott célok közül Juhász Béla kü-
lön kiemelte a főútnál található lámpás zebra környékének 
fejlesztési lehetőségét. „Az egyik legfontosabb elképzelé-
sünk ezzel a pályázattal az volt, hogy az itteni nagy forgal-
mú gyalogos közlekedést komfortosabbá tegyük. Ugyanis a 
jelenlegi helyzetben az idős emberek mellett a babakocsis 
szülők, vagy éppen a kerékpárosok számára is gondot okoz a 
kialakítás. Ezen összeg biztosítja majd, hogy akadálymentes, 
könnyebb haladás, átkelés valósulhasson meg itt. Ugyanak-
kor szeretném a köszönetemet is kifejezni mindazon munka-
társamnak, akik a lelkiismeretes, magas színvonalú munkával 
kidolgozott nyertes pályázattal egy újabb jelentős forrást tud-
tak biztosítani településünk fejlődéséhez, a sződligeti polgá-
rok boldogulásához” – mondta Sződliget polgármestere. 

A település hulladékgyűjtését és szállítását végző szolgálta-
tója, a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tisztelettel értesíti a 
lakosságot, hogy Sződligeten 2017. szeptember 23-án, szom-
baton lomtalanítást és elektronikai hulladékgyűjtést szervez.  
Az önkormányzat és a cég között érvényben lévő közszol-
gáltatási szerződés értelmében az évi egyszeri, kötelezően 
elvégzendő begyűjtés mindenki számára ingyenes. A koráb-
bi gyakorlatnak megfelelően ezúttal is gyűjtőpontos rend-
szerben, 30 köbméteres konténerekbe történik a lom és az 
e-hulladék gyűjtése, szükség esetén cseréje.
Sződliget területén a jelzett napon 8 és 14 óra között az 
alábbi helyszíneken lesz elhelyezve egy-egy őrzött konté-
ner, amelynél a cég munkatársa átveszi a leadandó lomokat 
és elektronikai hulladékokat: 
Viola utca – Horgásztó út sarok l Akácos út – Nyárfa utca 
sarok l Mátyás király útja – Tinódi utca sarok l Új utca 
– Klapka utca sarok l Nefelejcs utca temető l Sirály utca – 
Hattyú utca sarok l Szent István utca 29. (a Polgármesteri 
Hivatal mellett)
A gyűjtést végző szolgáltató az előírásoknak megfelelően 
csak a mellékletben felsorolt hulladéktípusokat veszi át a 
polgároktól. A kommunális és háztartási hulladékot, a zöld-
hulladékot, a szelektíven gyűjthető hulladékot, a veszélyes 
anyagokat, a nagyméretű gumiabroncsokat és a bontási hul-
ladékokat nem áll módjukban begyűjteni. 
Sződliget Önkormányzata és a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit 
Kft. ezúton is kéri a lakosokat, hogy a település tisztasága, 
környezetvédelme érdekében a meghirdetett lehetőséggel 
élve tegyünk közösen nagyközségünk tisztasága érdekében!
Köszönettel: Sződliget Nagyközség Önkormányzata

Lomtalanítás és elektronikai hulladékgyűjtés
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Ingatlanok előtti közterületek (járdák, árkok, 
zöldfelületek) gondozása, karbantartása
Az ingatlantulajdonosok köztisztasággal összefüggő tevé-
kenységét, általánosan az 1/1986.(II.201.) ÉVMEüM együt-
tes rendelet határozza meg. Az említett rendelet általános 
előírásaira szeretnénk ezúton is felhívni az ingatlantulajdo-
nosok figyelmét. 
A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek 
gondoskodni az ingatlanuk előtti járdaszakasz, illetve en-
nek hiányában 1 m széles területsáv tisztántartásáról.  Ebbe 
beletartozik a járda mellett esetlegesen meglevő zöldsávnak 
az úttestig terjedő területe is. A tulajdonosnak ezen kívül a 
járdaszakasz melletti nyílt árok és műtárgyainak rendszeres 
ápolása és karbantartása is feladata. Ez nemcsak az árkok 
tisztántartásának, gyomtalanításának kötelezettségét jelen-
ti, hanem a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó 
anyagok, és egyéb hulladékok eltávolítására is kiterjed. Ez 
vonatkozik a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak, a 
kerítéseken kinyúló faágak eltávolítására is.
A szórakozó-, vendéglátó- és árusítóhelyek, üzletek előtti 
járdaszakaszt a nyitva tartás ideje alatt a használó köteles 
tisztán tartani és a keletkező hulladékot eltávolítani. 
Ezek a rendeletben foglalt előírási kötelezettségek csak rész-
ben teljesülnek, mert nem minden ingatlantulajdonos fordít 
kellő figyelmet ezen területekre. 
Ami szinte állandó probléma, az a meglevő vízelvezető ár-
kok, átereszek karbantartása. Vízgazdálkodási szempontból 

a vízelvezető árkok szerepe a nagyobb esőzések idején kü-
lönösen jelentős. Ha egy utcaszakaszon egy ingatlantulaj-
donos nem tartja karban a csapadékvíz elvezető árkot, az 
érkező nagyobb mennyiségű csapadék feltorlódik az árok-
ban, és kiönt, mivel a víz elfolyását az eltömődött, kellően 
ki nem tisztított átereszek gátolják. A cél, hogy az összegyűlt 
csapadékvíz ne csak egyes szakaszokat terheljen, hanem 
egyenletes eloszlatásával mielőbb eltűnjön. 

Ezért nagyon fontos, hogy a kitisztításuk rendszeres legyen, 
és a víz lefolyása után rövid időn belül a hordaléktól is meg 
kell szabadítani a sokszor elég szűk áteresznyílásokat és a 
környéküket.
A meglevő árkokat – legyenek azok szikkasztó – vagy elve-
zető célúak –, betemetni tilos! Az átereszek járófelületeinek 
épsége, balesetmentessége is lényeges, amire ugyancsak az 
ingatlan tulajdonosának, illetve használójának kell gondot 
viselnie.
Az ingatlanok előtti közterületek törvényben előírt módon 
való rendszeres karbantartása, és gondozása jó értelembe 
vett közügy, amit minden ingatlantulajdonosnak be kell 
(kellene) tartania!
Ezúton kérjük Önöket, hogy fordítsanak kellő figyelmet az 
ingatlanjaik előtti közterületek karbantartására, ez közös ér-
dekünk!

Szeptember 16/17-én ismét TESZEDD!

Sződliget, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
területén található. Magyarország leg-
gazdagabb élővilágú nemzeti parkjai-
nak egyike, mely tájvédelmi területnek 
számít, sok állat- és növényfaj csak itt 
él Magyarországon. Ezt a csodálatos 
értéket nekünk felelősségteljesen kell 
ápolni és vigyázni. Sajnálatos módon 
az erőfeszítéseink ellenére a lakosok 
egy része nem védi és óvja a termé-
szetet. A környezetvédelem mindany-
nyiunk közös feladata. Magyarország 
természeti értékeire, földjére, vizeire 
a környezetszennyezés hatalmas koc-

kázatot jelent. Ezeket az értékeket meg 
kell őriznünk, és tovább kell adnunk 
a következő generációknak. Ehhez 
szemlélet módosításra van szükség, be 
kell építenünk az oktatásba, a városfej-
lesztésbe. A környezetben kibocsátott 
és nem megfelelően kezelt hulladékok 
környezetkárosító hatása a talaj, talaj-
víz és felszíni vizek szennyeződésé-
ért felelős. Veszélyeztetve az állat- és 
növényvilágot egyaránt. Bomlása so-
rán a hulladékhalmokból, a szél és a 
kisebb légmozgás fertőzést terjeszthet. 
A szennyezés során a rovarok és rág-
csálók (patkány és egér) elszaporod-
hatnak, és ez szintén fertőző betegsé-
gekhez vezet. Utolsó sorban meg kell 
említeni a környezet elszennyeződésé-
nek esztétikai jelentőségét. A rendezet-
len, szétszórt hulladék tönkreteszi a táj 
eredeti szépségét. A település vezeté-
se eldöntötte, hogy az itt élőket meg-
tanítjuk, támogatjuk a környezetünk 

tudatos védelmére egy tiszta és élhető 
Sződliget érdekében. 
Mint eddig minden évben, idén is csat-
lakozott Sződliget Önkormányzata a 
TESZEDD mozgalomhoz.
Legyél önkéntes környezetvédő, és 
csatlakozz a tiszta Magyarországért ak-
cióhoz Te is!
Sződligeten két helyszín, két nap alatt! 
Tisztítsuk meg a Duna partot! Várjuk a 
dolgos-szorgos segítőket 2017. 09. 16-
án 10.00 órakor az Üvegháznál.
Tegyük rendbe a sportparkot! Találko-
zunk a barackosi parkban 2017.09.17-
én 10.00 órakor.
Kesztyűt, zsákot az önkormányzat biz-
tosít.
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Teljes mértékben önerős fejlesztéssel, 
immár egységes látványában fogadja 
az arra járó helyieket és a vendégeket 
Sződliget nagyközség főtere. A táncra 
és éneklésre csábító, ingyenes koncert-
tel színesített átadó ünnepségre július 
29-én, szombaton került sor.
A Juhász Béla polgármester által irányí-
tott előző önkormányzati ciklusban a 
Szabadság tér nagy részét már átalakí-
tották. Az ovális alakú közösségi terü-
let díszburkolata akkor a merőlegesen 
áthaladó Szent István útig tartott. Most 
a felújítás újabb szakaszában 15 millió 
forintos fejlesztést hajtottak végre az 
egyházzal közösen kialakított koncep-
ció mentén. 
A templom körüli terület a tér többi 
részével megegyező színű és szerke-
zetű térkövezést kapott, így a teljes tér 
egységes látványt nyújt. A templomto-
rony reflektoros megvilágítása mellett a 
Szent István útra kihelyezett négy kan-
deláber javítja tovább a tér sötétedés 
utáni láthatóságát. A templom körüli 
rész a Mátyás király útja felől kialakí-
tott új parkolókkal és a betelepített nö-
vényzettel lett teljes. 
A felújítás része volt a területen talál-
ható növényzet öntözését biztosító 
új locsolórendszer kialakítása. A teret 
körbevevő faállomány hat darab új ül-
tetésű hársfával gazdagodott. Az átha-
ladó, nagy forgalmú útba a látvánnyal 
harmonizáló lassító műtárgy került be-
építésre, megakadályozandó a baleset-
veszélyes autóközlekedést. 
A megújult Szabadság tér átadó ün-
nepségén Juhász Béla reményét fejezte 
ki, hogy az elkészült fejlesztés elnyeri 
a sződligeti polgárok tetszését. Mint 
mondta, a megfontolt gazdálkodás 
eredményeként volt rá mód, hogy saját 
forrásból biztosítsa az önkormányzat a 
szükséges anyagi forrásokat, így önerő-
ből sikerült teljessé tenni a nagyközség 
centrumát. Kiemelte a terveket készítő 
Rutkay Éva munkáját, illetve a szintén 
helyi, Drobinoha Tamás által vezetett 
MOHA-GÉP Trans Kft. kivitelező tevé-
kenységét. Avató beszédében a polgár-
mester azt is bejelentette, hogy Sződ-
liget a belterületi önkormányzati utak 

Táncos-nótázós főtéravató
Önerőből újult meg a Szabadság tér

további javítására, felújítására közel 
29 és fél millió forintot nyert a megyei 
településeket célzó pályázaton! (Erről 
részletesen lapunk külön cikkben szá-
mol be.) 
Főterünk megújulásának megünneplé-
sét az önkormányzat azzal tette teljes-
sé, hogy ingyenes koncertet szervezett 
az eseményre. A nagy érdeklődéssel 
várt eseményen műfajának országos 
szinten is elismert zenekara, a Buda-
pest Bár lépett fel. A Farkas Róbert ál-
tal egy évtizede megalakított együttes 
a magyar könnyűzene néhány jelentős 

alakját vonultatja fel. A zenekar meg-
alakulása óta töretlen sikerrel lép fel 
színházakban, fesztiválokon, koncert-
pódiumokon. Örökzöld táncdalokat, 
filmslágereket, kuplékat adnak elő új-
szerűen, kiváló ízléssel, kifinomult ci-
gányzenei háttérrel. Ebből kapott közel 
másfélórás ízelítőt a felújított sződligeti 
főtér több mint ezerfős, a zenekarral 
együtt éneklő és táncra perdülő lelkes 
közönsége is, amely nem egy ráadás-
ra tapsolta vissza a fellépő zenészeket, 
miközben a jelenlévők vetített lézer-
showban is gyönyörködhettek.  
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Bár a sződligeti Gárdonyi Géza Általá-
nos Iskola mind működtetésben, mind 
fenntartásban immár az államhoz tar-
tozik, Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzata újabb pályázata volt sikeres: 
a tanterem fejlesztési programban he-
lyet kapott iskolánk is!
A Magyar Közlönyben megjelent kor-
mányhatározat szerint a Nemzeti Köz-
nevelési Infrastruktúra Fejlesztési Prog-
ram II. ütemében 65 pályázati projekt 
– köztük tanuszoda, tornaterem és 
tanteremfejlesztés – kap támogatást. 
Ezekből 19 településen lesz lehetőség 
a megjelölt iskola tanterem számának 
bővítésére. Ezekre összesen mintegy 
3 milliárd forintot biztosítanak majd a 
hamarosan elfogadandó 2018-as álla-
mi költségvetésben. 
Mint ismeretes, a sződligeti Gárdonyi 
Géza Általános Iskolában elkészült az 
energetikai felújítás, amelyre a forrást 
szintén önkormányzati pályázat útján 
nyerte el a település több, mint 137 
millió forintos összeggel. Ezen fejlesz-
tés eredményeként az általános iskola 
külső szigetelése, valamint nyílászáró-
inak korszerűbb, jobban szigetelő ab-
lakokra és ajtókra való cseréje történt 
meg. A fejlesztés része egy napelemes 
rendszer is, mely megújuló, környezet-
barát technikával az áramfogyasztás 
egy részét váltja majd ki. 

Az újabb sikeres pályázat pedig lehető-
vé teszi, hogy az energetikai korszerű-

Újabb fejlesztés előtt áll iskolánk!
Támogatták az önkormányzati kérést: 4 új tanterem épülhet

sítés után újabb tantermeket tudjanak 
kialakítani, lehetővé téve a kényelme-
sebb tanítást-tanulást. A tervek szerint 
központi irányítással lebonyolítandó, 
négy új tantermet eredményező, mint-
egy 143 millió forintos bővítés a most 
induló tanév végére elkészül. Önkor-
mányzatunk tehát eléri azt a kitűzött 
célját, hogy – bár már nincs a telepü-
lésnek feladata a létesítmény vonatko-
zásában – a sződligeti gyermekek és az 
intézményben dolgozók számára a le-
hető legmagasabb komfort kialakítását 
tegye lehetővé. 

Ilyen volt �

Ilyen lett �

Tisztelettel meghívjuk  
2017. október 20-án (pénteken)  

reggel 8 órakor  
a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
tornatermében tartandó ünnepi 

megemlékezésünkre.
 

 Sződliget Nagyközség Önkormányzata
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Tisztelt szülők, 
kedves diákok
Több megkeresés érkezett az önkormányzathoz, amely 
során arról érdeklődtek, hogy miként folytatódik az új 
tanévben a munka a szomorú eset, az iskola igazgatójá-
nak halála után.
Mint Önök előtt is ismert, Sződliget Nagyközség Önkor-
mányzatától az állam immár a működtetési és fenntartá-
si jogokat is elvonta, csupán a létesítmény tulajdonjoga 
maradt hatáskörünkben. Így kompetenciánk az intéz-
mény vezetésében sem áll fenn. 
Információink szerint a Klebelsberg Központ működési 
szabályzata értelmében, amíg a KLIK nem ír ki pályá-
zatot az igazgatói posztra, addig a vezetői feladatokat 
megbízott vezetőként Simonné Kelemen Mária, jelenle-
gi igazgatóhelyettes látja el 2018. augusztusig. 
Ezúton is kérem a kedves érintett szülőket, diákokat, 
hogy az esetleges további kérdésekkel a megbízott igaz-
gató asszonyt keressék fel.

Köszönettel:
Juhász Béla 

polgármester

Idén nyáron Tari István és felesége, Tari Istvánné, köz-
ségünk alpolgármester asszonya , ötven éves házassági 
évfordulójukat ünnepelték. Gratulálunk és további bol-
dog éveket kívánunk a házaspárnak!

Tisztelt Sződligeti lakosok!
Sajnos folyamatos kéréseink és felszólításaink ellené-
re sem sikerült elérnünk, hogy a szelektívhulladékos 
zsákot, a zöldhulladékos zsákokat az elszállítás napján 
tegyék csak ki a kedves lakók. Rendkívül rossz látványt 
nyújt, és gyakran kiszakadva és bűzölögve maradnak 
napokig az utcán. Újra és újra kérjük szépen a tulajdo-
nosokat, hogy legyenek tekintettel másokra is, és csak 
az elszállításkor helyezzék ki a szemetet az utcára.

Újabb forgalmi korlátozások  
az M2-es autóúton!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezúton tájékoztatja a közlekedőket, 
hogy az M2-es autóúton történő bővítési munkálatokból adódóan 
a korábban bevezetésekre kerülőkön felül forgalomkorlátozásra 
kell számítaniuk a közlekedőknek az M2-es autóút „gödi” szaka-
szán is az alábbiak szerint. 
2017. szeptember 12-én ideiglenes forgalomkorlátozás került be-
vezetésre az M2-es autóúton Göd településnél a 28+000–29+000 
km szelvények közötti szakaszán. Az ideiglenes forgalomkorlá-
tozásból adódóan, az útszakaszon 60 km/h-s sebességkorláto-
zás, valamint előzési tilalom lesz érvényben. A 2x2 sávos „Gödi” 
szakaszokon mindkét irányba a belső sávok lezárásra kerültek. A 
forgalom mindkét pályán, a külső sávon haladhat, a belső sávok 
kinyílása megszűnik. A „Gödi” csomópontban a le- és felhajtóágak 
továbbra is üzemelnek, de a reggeli és délutáni csúcsforgalomban 
torlódásokra kell számítani.
Várhatóan a jövő héten a jelenlegi bal pálya – a Budapest felé ve-
zető oldal – lezárásra kerül, és a jelenlegi jobb pályán fog haladni 
a kétirányú forgalom. Gödről a Budapest irányba történő felhajtás, 
illetve a Vác felőli lehajtás (Göd felé) a lezárt bal pálya munkaterü-
letén átvezetéssel lesz biztosítva.
Kérik az erre közlekedőket, hogy a torlódások hosszának minima-
lizálása érdekében a csomópontban kellő időben és egymást segít-
ve soroljanak be a forgalmi sávba. Ne megszokásból vezessenek, 
kövessék az ideiglenes forgalomtechnikai eszközöket és különö-
sen ügyeljenek a sebességkorlátozások betartására! Tekintettel az 
autóút jelentős forgalmára, a bevezetésre kerülő forgalomkorláto-
zás miatt megnövekedett menetidővel és torlódással számoljanak.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. bízik abban, hogy az M2-es autóút 
négysávosítása minden közlekedő megelégedésére szolgál majd, a 
könnyebb haladás és a balesetmentes közlekedés érdekében.
A korlátozáshoz kapcsolódó forgalmi viszonyokról, valamint az 
építési munkák pontos megkezdésének, illetve befejezésének idő-
pontjáról tájékozódhatnak a nap 24 órájában a Magyar Közút Út-
inform osztályánál (+36-1- 336-2400), illetve a www.utinform.hu 
weboldalon.  
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Együtt lenni, táborozni jó!
 Sződliget Nagyközség Önkormányza-
tának  támogatásával és a Gondozási 
Központ szervezésében július 17-től 
augusztus 11-ig kicsik és nagyok a Ka-
tolikus Plébánia területén és épületé-
ben tölthették el szabadidejüket hasz-
nosan és élményekben gazdagon, az 
immár hagyományos nyári táborban.
A Gondozási Központ szervezésében 
azok a gyerekek, akik rendszeres gyer-
mekvédelmi támogatásban részesül-
nek térítésmentesen vehették igénybe 
a tábori ellátásainkat, míg a többiek-
nek 5000 Ft/hét térítési díj ellenében 
táborozhattak. Ezt az összeget a szülők 
csekken fizethették be, és ennek a 100 
%-a, mint önköltség a gyermekek napi 
ellátását fedezte.
A Család –és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa és a gondozónők, Szanisz-
ló Atya és kollégái együtt gondoskod-
tak a gyermekek önfeledt szórakozásá-
ról, biztonságáról. Erre nagy szükség is 
volt, hiszen ebben az évben a négy  és 
fél éves óvodás korú gyermektől a 14 
éves korú   gyermekig  vettek részt a 
programokon. 

A sport és mozgás a mindennapokba 
beépülve fontos szerepet kapott, foci, 
tánc, bicikli. A tábor ismételt nagy si-
kerét a Dunaharaszti Jet ski jelentette, 
ahová a Magyarországi Jet ski Egye-
sület meghívására érkeztünk és részt 
vehettünk  a 2017.évi Diákolimpián. A 
gyerekek  nagy sikereket értek el,érem 
nélkül egyikük sem jött haza. 
A táborban az idén heti átlagban 35 
gyerek táborozhatott. A táborba nem 
csak helyi gyermekek jelentkezhettek, 
hanem váci, vácrátóti, gödi, václigeti, 
budapesti is. Minden jelentkezést elfo-
gadtunk.
A táborhoz minden felajánlást és tá-
mogatást nagyon köszönünk, hiszen a 
szülők térítési díjainak megfizetése, az 
önkormányzati támogatás, a meghívott 
segítők időt és energiát nem sajnáló 
munkája nélkül nem tudtuk volna ezt 
a tábort megszervezni. A vállalkozók 
pozitív hozzáállása az Üvegház, a 
CBA, Horgászegyesület munkatársai, 
helyi kisebb üzletek mind igyekezett a 
gyerekek igényeit kiszolgálni. Továb-
bá kiemelném, hogy ezen a nyáron is 

segítséget a közösségi szociális mun-
kát végző diákok által kapott a tábor. 
Minden fiatal nagyon sokoldalúan és 
felelősségteljesen végezte el a rábízott 
feladatokat.
Köszönjük a felajánlásokat és a sok,  
sok segítséget ezúton is!

Pintér Tiborné

Az átmenet nagyon izgalmas időszak 
minden gyermek számára. Többségük-
ben jó érzéssel, és sikerekben gazdag 
reményekkel várják életük új szakaszá-
nak kezdetét.
Sikereik elérése több tényezőből te-
vődik össze, és nagy befolyással bír 
a tanuláshoz való viszonyuk későbbi 
alakulására. Ilyen a testi, szociális, és 
értelmi képességek megfelelő érettsé-
ge, az őket váró pedagógus személyi-
sége, a jó közösség és barátok, a támo-
gató és biztonságos családi háttér, és 
még sorolható mindaz, ami egy isko-
lás gyermek mindennapi életét alkotja 
egésszé, és teszi sikeressé.
A Tanoda Tekintő egy komplex iskolá-
ba segítő foglalkozás,
mely a fent sorolt néhány tényező egy 
részének megerősítésére törekszik. 

Programja azon képességek kiemelt 
fejlesztésére lett kidolgozva, melyek 
az alap kultúr technikák (írás, olvasás, 
számolás) megfelelő elsajátításához 
nélkülözhetetlenek.
A foglalkozás komplexitását a lépcső-
zetesen felépített ismeretátadáson ke-
resztül, az adott területek egymásba fo-
nódása és sokrétű összekapcsolódása 
adja, mely alkalmazkodik a gyermekek 
aktuális érdeklődési köréhez. 
Magába foglalja egyaránt a speciális 
mozgásba ágyazott aktív, és mozgás-
ban passzív, konkrét, „papír ceruza 
helyzet” megteremtésével történő fel-
adatok gyakorlását.
A program nyolc hónapon keresztül, 
heti egy alkalommal betekintést nyújt a 
varázslatos betűk és számok világába, 
melyen keresztül észrevétlenül igyek-

szik az aktuális szenzitív periódusban 
lévő készségeket és képességeket fel-
tárni és a lehető legtöbb módon hasz-
nálatra bírni, hogy segítségül szolgál-
jon az iskolai évek kezdeti sikeréhez.
2017 nyarán a programban résztvevő 
gyermekeknek lehetőségük adódott 
egy nyári táborozási részvétre, mely 
a Sződligeti Művelődési Házban ke-
rült megrendezésre. Így a nyár során 
is mélyíthettük tudásunkat, ismerete-
inket.
Köszönjük az Önkormányzat, és az 
Óvoda hozzájárulását az eszköztárá-
ban megfelelő és hangulatában kedves 
és barátságos helyszín megteremtésé-
hez, ahol játékosan tölthettük el egy kis 
időt, így szerezvén utolsó közös élmé-
nyeket a szomorú búcsú és a várva várt 
izgalmas iskolai élet közepette.

Óvodából iskolába
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1 feljegyzés
Kedd délután van, négy nappal a Falu-
nap után, már csak itt-ott vannak nyo-
mai a rendezvénynek, meg nem nyert 
tombolák, temperás tubusok, mosás 
előtt álló terítők egy hangfal, a moni-
tor előtt a „reklám krumpli”,kalapács 
és metszőolló. Még pár nap és nyoma 
sem lesz a dolognak, visszazökkenek a 
rendes kerékvágásba, kezdődik a napi, 
heti,havi rutin.

2. feljegyzés
Az első gondolatok, elő munkák, télen 
kezdődtek: szerződtünk a fellépő mű-
vészekkel és rátaláltam a cégre, akik a 
graffiti- és motoros bemutatót és a zöld 
hátteres fotózást szolgáltatták. Aztán 
hónapok teltek el némi agyalással, mi 
legyen a gyerek program, hogyan néz-
zen ki a dekoráció…

3. feljegyzés
Mindennek megvan a maga ideje. Ki-
derült a jutalmazottak névsora, ösz-
szehívtuk a civil vezetőket, elkészült a 
feladatterv és forgatókönyv…már au-
gusztus volt.

4. feljegyzés
Felgyorsultak az események. Plakát 
és szórólap, eszközök beszerzése ( 
a műanyag pohártól a festésre váró 
200méter gézig) Szoros időbeosztás, 
mikor minek van itt az ideje, mikor ki 
jön és beszélem le vele a feladatokat. 
Számtalan segítő koordinálása, szám-
talan feladat ami ki nem adható.

Egy kellemes nap margójára
5. feljegyzés
Álmatlan éjszakák.

6. feljegyzés
A falu napja elérkezett. Reggel hét: vá-
sárlás, nyolc: pakolás, kilenc: hámo-
zás, tíz: számolás (szék, asztal, aján-
dék, tombola…), tizenegy: kávézás, 
dél: pánikolás, egy-süti nassolás, meg-
nyugvás, kettő: válaszolás, elirányítás, 
helyreigazítás, háromtól: megnyitás,ro-
hanás, mosolygás, rohanás, válaszolás, 
bemondás, átadás, rohanás… éjfél: ki-
nyúlás.

7. feljegyzés
Jó buli volt. Nekem és sok segítőmnek 
hétpróbás…a gyerekeknek is. Én él-
veztem…ahogy láttam és hallottam a 
gyerekek is. A segítőknek pedig nem 
hétszeresen, hanem százszorosan itt is, 
most is KÖSZÖNÖM!

Cris

ui: cikk írás: Az idei falunap is sok szí-
nes programmal várta a község főteré-
re látogatókat. A helyi óvoda és iskola 
műsorát, ahol az óvónénik nagy meg-
lepetéssel szolgáltak az egybegyűltek-
nek, a tánciskolák műsora követett, 
miközben készült a graffiti kép közsé-
günkről. A programot színesítette egy 
motoros bemutató, illetve a színpadon 
fellépő hastáncosok műsora is. A ren-
dezvény ideje alatt a gyerekek egy hét-
próbás játékban vehettek részt, illetve 
a Közösségi Ház udvarán a kézműves 
foglalkozás mellett ujjbábozás és ku-
tyabemutató is volt. A Házban pedig 

zöld hátteres fotózás zajlott az esti 
órákig. Este hat órakor átadásra kerül-
tek a kitűntetések, majd pedig Sipos F. 
Tamás és Szűcs Judith szórakoztatta az 
egybegyűlteket. A rendezvény utcabál-
lal zárult. Ezúton is köszönjük a civil 
szevezeteknek, önkéntes diákoknak, 
képviselőknek, név nélkül segítőknek a 
munkájukat.
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A sződligeti szabómester világraszóló rekordja

Bőcs Mihály gyűjteményét  
a Guiness is elismerte

Egy tucat nagyméretű kiállítási tabló 
tartalmazza azt a két évtized alatt 38 
országból gyűjtött 1160 különböző ru-
hacímkét, amely megmozgatta a Gui-
ness Magyarország illetékes bírálóinak 
a fantáziáját is. Bőcs Mihály sződligeti 
szabómester egyedülálló gyűjteményét a 
rekordokat nyilvántartó szervezet az idei 

Falunapon díszes diplomával ismerte el.
Misi bácsit mindenki ismeri Sződlige-
ten, egy lapszámmal korábban éppen 
arról adhattunk hírt, hogy kedves fele-
ségével, Panni nénivel félévszázados 
házasságukat erősítették meg. Telepü-
lésünk szabómestere közismerten nagy 
gyűjtő, hiszen a mostani rekordján túl 

megszállottan gyűjt egyéb érdekessége-
ket is a gyufacímkéktől kezdve a hadi 
képeslapokon keresztül a szódásüvege-
kig. Mesterségéből adódóan élete folya-
mán különböző földrészek számtalan 
országának rengeteg ruhacímkéjével 
találkozott, melyek összegyűjtése, rend-
szerezése fő hobbijává vált.
Az ezernél is sokkal több különböző 
ruhajelzésből végül 38 országból 1160 
eltérőt állított össze és mutatott be a 
hazánk rekordjait számon tartó Gui-
ness Magyarországnak. A szervezet a 
szigorú előírásoknak megfelelően el-
lenőrizte és jegyzőkönyvezte a rekor-
dkísérletet, majd hivatalosan is megál-
lapította, hogy Bőcs Mihály, sződligeti 
szabómester „Az egyszerre egy helyen 

megtalálható legtöbb ruhacímke” ha-
zai rekordjának büszke tulajdonosa!
A ruhacímkék szakavatott magyar re-
kordere Sződliget idei Falunapján 
vehette át ünnepélyes keretek között 
a rekordokkal foglalkozó szervezet 
Diplomáját, amelyhez településünk 
minden polgára nevében szívből gra-
tulálunk. A Sződligetet híressé tevő 
hobbijához további erőt és nagyon jó 
egészséget kívánunk!
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Sződliget kiváló diákjai
Újra elérkezett a szeptember és vele együtt a sződligeti falu-
nap is. Az előző évekhez hasonlóan idén is gazdára találnak 
a Sződliget kiváló diákja díjak. Ezek tulajdonosai azok a ta-
nulók lehetnek, akik szorgalmasan dolgoztak egész évben, 
vagy valamilyen jeles eredményt értek el. Ismerjük most 
meg az idei díjazottakat egy kicsit közelebbről!

Kezdjük Kovács Móriccal! Móric idén lesz hetedikes. Na-
gyon tehetséges és okos gyerek. Mivel a húgom az osz-
tálytársa volt, általa sikerült jobban megismernem Móricot. 
Számomra felfoghatatlan, mégis hogyan fér el ilyen kis test-
ben ennyi kitartás, szorgalom és ész. Már most két nyelven 
tanul, folyton versenyekre jár (legyen az matematika, vagy 
informatika), szabadidejében pedig programoz, már saját 
honlapja is van.
Versenyeredmények, melyekre Móric a legbüszkébb:
3. o: Kalmár László Országos Matematika Verseny 4. hely 
4. o: Zrínyi Ilona Matematikaverseny - országos 5. hely
5. o: Kalmár László Országos Matematika Verseny 9. hely
6. o: Bátaszéki országos matematika verseny 5. hely, Ne-
mes Tihamér Országos Informatikai Tanulmányi Verseny 
13. hely
Móric tavaly felvételizett a budapesti Fazekas Mihály Gim-
náziumba (ha jól emlékszem, 95 pont fölötti eredménnyel), 
úgyhogy idén már ott folytatja tanulmányait.
Gönczöl Laurát szinte már úgy ismerem, mint a rossz pénzt: 
ugyanis nyolc évig osztálytársak voltunk. Ő egy folyton vi-
dám, energikus lány. Lehet, hogy nem mindenki nézné ki 
belőle, de nem mindig kenuzott. Mikor még kisebbek vol-
tunk, négy éven át együtt táncoltunk. 2014-ben volt a nagy 
váltás, a tánccipőt evezőre cserélte és kajakozni kezdett. 
Egy év elteltével a kenut választotta, ami az azóta elért ered-
ményei ismeretében egy kiváló döntés volt. Kitartóan edz, 
szinte minden nap nagyon keményen. Mikor mesélt róla én 
mindig csak ledöbbenve hallgattam, mennyi munkát jelent 
ez. A sok-sok edzésnek és kitartásnak meglett az eredmé-
nye. Egymás után nyerte a versenyeket, de nemcsak egye-
dül, hanem párosban is. A legbüszkébb a magyar bajnoki 
helyezésére, illetve a nemzetközi versenyeken egyes 200-
on és a páros számokban elért helyezéseire. Természetesen 
volt, hogy lemaradt egy-két osztályprogramról az edzések 
és a versenyek miatt, de Laura tisztában van vele, hogy az 

élsport rengeteg áldozatot és lemondást kíván. Amennyire 
én tudom, elszántan készül, hogy kijusson a 2024-es olim-
piára, és szerintem sikerülni is fog neki. Mindesetre szurkol-
junk neki a további sikerekért, a többi már úgy is csak rajta 
múlik!
Matkovics Ádámot 3 éves korom óta ismerem. Mórichoz 
hasonlóan ő is reál érdeklődésű. Régebben a matekver-
senyek állandó résztvevője volt, de mostanában inkább 
a fizika felé hajlik. Nyolcadikban indult az Öveges József 
Országos Fizikaversenyen. Nagyon sokat készült rá, szin-
te állandóan feladatokat oldott meg. A sok gyakorlás nem 
veszett kárba, a versenyen összesítettben 63. lett, általános 
iskolás kategóriában pedig 27. helyezést érte el.
Van egy másik szenvedélye is: él-hal a Forma 1-ért. Hihe-
tetlen mekkora lelkesedéssel tud beszélni róla! Dunakeszin 
minden évben megrendezik a Kiselőadók fórumát és az 
utóbbi néhány évben a Forma 1-ről készített kiselőadásival 
nagy sikert aratott a versenyen. Felnőttként is ezen a terüle-
ten szeretne tevékenykedni. 

Berta Barnit is ezer éve ismerem. Sportol, mióta az esze-
met tudom. Eleinte focizott (mint szinte minden fiú az évfo-
lyamban). Az atlétikát kb. két éve kezdte el, és azóta sikert 
sikerre halmoz. Természetesen, ha valamit versenyszerűen 
csinál az ember, akkor áldozatokat kell hozni. Barnival is ez 
a helyzet. A versenyek miatt ő is lemaradt egy-két osztályki-
rándulásról. Idén is ez történt. Amint azonban hazaértünk, 
hallottuk a hírt, hogy megnyerte a diákolimpiát! Persze 
számítottunk erre, de azért mindannyiunkat boldogsággal 
töltött el. Eddigi pályafutása során erre az eredményére a 
legbüszkébb, viszont szerintem a későbbiekben is lesz majd 
még számos szép eredménye.
Én vagyok az utolsó a díjazottak közül, magamról viszont 
nem szólnék sokat. Az a lényeg, hogy hatalmas megtisz-
teltetés, ha valaki megkaphatja ezt a díjat, mert ez egyfajta 
elismerés és megerősítés, hogy nem hiábavaló a sok munka. 
Különböző területeken értünk el szép eredményeket, egy 
azonban közös bennünk: mindannyiunkban megvan a ki-
tartás és a szorgalom. 
Érdemes küzdeni, mert a rengeteg befektetett munka előbb 
vagy utóbb mindig megtérül.

Puskás Petra írása
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Képviselők – és feladataik

Az Europe for Citizens szervezésében 
egy projektben vettek részt Sződliget 
képviselői. A projekt a Szervezetek és 
települések fejlődése aktív részvétel 
által, azaz angolul NOT-GAP néven 
zajlott.

A program célja, hogy a polgárokat 
megismertessék az Európai Unió ál-
lampolgárság jelentésével, az Európai 
Unió intézményeivel, és a működésé-
vel egy jövőbeli egységesen működő 
Uniót formáljanak. 
A képviselők beszámolót készítettek az 
eddigi eseményekről.

„A projektben Sződliget az egyik részt-
vevőként szerepelt.  Ez számunkra azt 
jelentette, hogy a program szervezője 
az olaszországi Catrignano de Capo 
meghívott minket és így a résztvevő 14 
partner egyike lehettünk. 
Mit is jelent ez? A kétéves projekt alatt 
5 nemzetközi rendezvényen vettünk 
részt, pontosabban közülünk maxi-
mum 3 fő mehetett alkalmanként. Az 
utazások teljes részvételi költségét: 
az utazást, a szállást és az ellátást, a 
projektet szervező olasz város intézte, 
mely összeget az EU-s szervezet teljes 
mértékben finanszírozott.

Tehát számunkra, illetve Sződliget szá-
mára nem volt költsége az útnak. 
Mi történt egy-egy ilyen út alkalmával? 
Minden alkalommal más ország meg-
hívott vendégeként mentünk. Minden 
helyen más téma volt megadva, melyre 
itthon felkészülve érkeztünk. A 14 or-
szágból érkezett követségek prezentá-
ciót készítettek a korábban egyeztetett 
témákkal. Például az Európai Unió 
működéséről, polgári kezdeményezés 
és önkéntesség fontosságáról, gazdasá-
gi élet fellendítése és az infrastruktúra 
erősítése a kisközségek életében, az 
oktatás szervezése a csökkenő lakos-
ság arányában. Az előadásokat követő-
en pedig kiscsoportokban folytattuk a 
munkát. A workshoppok célja az volt, 
hogy az Európai Uniós gondolatokat 
népszerűsítsük, a helyi adottságokat fi-
gyelembe véve a gazdasági, kulturális, 
oktatási módszereket egymás között 
megosszuk, mellyel a saját községünk 
fejlődését és erősödését érhetjük el.”

Sződliget Nagyközség Önkormányzata szeptembertől sze-
retne kommunikációs felületet biztosítani leendő ajándé-
kozó és ajándékozott polgárai között. Egyrészről az ottho-
nukban feleslegessé vált, de működőképes, használható 
eszközök (háztartási gépek, bútorok, konyhai felszerelések, 
elektronikai és szórakoztató eszközök, játékok, könyvek, 
ruhaneműk, egyéb használaton kívüli dolgok) tulajdonosai, 
másrészről az ilyeneket szívesen átvevő, leendő használók 
között.
Mindazok tehát, akik AJÁNDÉKBA ADNÁK a felsorolt típu-
sú, feleslegessé vált tulajdonukat másoknak, jelezzék az ön-

kormányzat felé ezt a szándékukat a tárgy megnevezésével 
és saját elérhetőségükkel.
E-mailben a gondozasi@szodliget.hu, vagy az 590-095 szá-
mon kérje a 113-as melléket.
Ezeket az információkat a jövőben a Sződligeti Hírforrás-
ban, valamint a település hivatalos önkormányzati webol-
dalán (szodliget.hu) megjelentetjük. 
Reméljük, a most induló „AJÁNDÉKBA MOZGALOM” köl-
csönös haszonnal jár majd a sződligeti lakosság számára, 
mind az ajándékozók, mind a megajándékozottak körében. 
Várjuk a felajánlásokat! 

Ajándékba
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Civil kezdeményezés a bekötő út megépítéséért
„Aláírásgyűjtés az elmaradt sződligeti M2 
– régi 2-es bekötőútért” új Facebook profilt 
indítottak azok a civil személyek, akik a 
település országgyűlési képviselőjéhez kí-
vánnak fordulni az M2-es autóút felbőví-
tési beruházásából törölt bekötőút megépí-
téséért. Az alábbiakban a figyelemfelhívó 
írásukat, illetve a tervezett levél szövegét 
ismertetjük. 
Aláírást gyűjtünk az elmaradt bekötőút 
megépítéséért, amit majd eljuttatunk egy 
kísérőlevéllel együtt az illetékesekhez! 
(képviselőkhöz, illetékes hivatalokhoz...) 
Ha szeretnéd aláírni az ívet, kérlek, jelezz 
ezen az oldalon akár chat-ben, vagy privát-
ban, esetleg az alairasM2bekoto@freemail.
hu email-címen, illetve hétköznapokon 
8-18 óra között a 06 20 216 9494 számon.
Ötleteket is kérek, hogyan lehetne minél 
több embert bevonni, minél több embert 
elérni!!
Ha valaki a gyűjtésben tudna segíteni, azt 
is megköszönnénk! Azt hiszem, nem csak 
a sződligeti, a Dunai fasoron élő, hanem a 
váci polgároknak is érdeke ennek a bekö-
tőútnak a megépülése, és legalább mi te-
gyünk meg mindent ennek érdekében!!
Ez a kezdeményezés teljesen mentes a poli-
tikától, és mindennemű pártoktól!!
Köszönjük!!!!

HARRACH PÉTER 
Pest megye 4. számú egyéni országgyűlési képviselőjének:

„Tisztelt Képviselő Úr!
Mint bizonyára Ön előtt is ismert, az M2-es gyorsforgalmi út felbővítésének ere-
deti tervéből kikerült a Sződliget és Vác között megépítendő, az M2-est a régi 
2-es úttal összekötő út. Így a jelenleg folyó beruházásnak nem része ez a 2135-ös 
számmal jelölt bekötő út. Ugyanakkor a szomszédos országgyűlési választóke-
rületben annak ellenére megkezdődött egy hasonló (Dunakeszi és Göd között 
épülő) bekötőút tervezése, engedélyeztetése, hogy ahhoz – a 2135-öshöz hason-
lóan – nem áll rendelkezésre uniós forrás.
Remélhetően Önnek is van ismerete arról, hogy az elmaradó sződligeti beruhá-
zás ténye milyen csalódottságot és felháborodást okozott a településen lakók, 
elsősorban a már szinte teljesen élhetetlen Dunai fasor környéki ingatlantulaj-
donosok körében. Az egyébként nem is önkormányzati fenntartású úton a házak 
állaga rohamosan romlik, a zaj és a porszennyezés elviselhetetlen. Az itteniek 
reménye volt az Ön által is megígért M2-es felbővítéssel párhuzamosan megva-
lósítandó új bekötő út létrehozása.
Képviselő úr!
Ez a reménye a sződligetieknek most elveszett! Elkeseredett, csalódott emberek 
sora kéri – aláírásával megtámogatva – Öntől, hogy befolyását, lobbi-erejét latba 
vetve tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a másik választókerületben 
megvalósuló, állami forrásokat igénybe vevő hasonló projekttel párhuzamosan 
megépülhessen a 2135-ös bekötő út is. 
A mellékelt aláírásokkal szeretnénk bizonyítani az ügy fontosságát, kérve egyút-
tal szíves közreműködését a számunkra pozitív fordulat elérése érdekében.

Tisztelettel: az alulírott polgárok…”
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Tiszta udvar rendes ház díjazottjai  

Vágvölgyi Pál kertje

Szeidl István újtelepi kertje

Mátyási István és Gazdag Krisztina kertje

Csiszár Róbert kertje
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Mozgás a testnek, balzsam a léleknek 

Szeniortánc 50+ Sződligeten

Egészen újszerű, hazánkban is egyre közkedveltebb közös-
ségi mozgás-táncfoglalkozás indul a közösségi házban heti 
egy alkalommal.
Mi a szeniortánc?
A szeniortánc mozgalom Németországból indult. Ma már 
13 ország tagja a programnak és egyre népszerűbb az 50-
99 év közötti korosztály körében. Mi a siker titka? Öröm és 
élmény, mozgás és tanulás együtt, társaság. A tánc az egyik 
legideálisabb mozgásforma időskorban.
Előzetes tánctudás nélkül közösen táncolunk. Táncpartner 
nem szükséges. Körben, sorban és párban tánczenére, nép-

zenére mozgunk. Zene: régi, ismerős dallamok, 60-70 évek 
slágerei. Egyszerű lépéseket, rövid tánckoreográfiákat türel-
mes, derűs légkörben tanuljuk meg.
A szeniortánc előnyös hatása a testre
•  Felpezsdíti a vérkeringést, kíméletesen dolgoztatja a szívet
•  ellazítja az izmokat, rugalmasabbá teszi az ízületeket
•  serkenti a szerotonintermelést (boldogsághormon), jó 

hangulatot eredményez
•  segít megőrizni, fejleszteni a koordinációs és tájékozódá-

si képességet
•  a könnyű lépéssorokat meg kell jegyezni, kiváló memória 

torna
Pozitívan hat a lélekre, a hangulatra: az összpontosítás segíti 
a kikapcsolódást, elfelejtjük a hétköznapi gondokat
Emberi kapcsolatok, közösségépítő szerep
•  hasznos elfoglaltság, önbizalom erősítő hatása van
•  egyedüllét helyett társaság; ismerősöket, barátokat talál-

hatunk
•  a meglévő nyugdíjas közösséget megerősíti, új programot és le-

hetőségeket kínál
Foglalkozások helye: Sződliget, Közösségi ház.
Időpont: csütörtök 14.30-15.30 között
Tájékoztatás: helyszínen vagy szeniortancdunakanyar@
gmail.com
Szeretettel vár Erdős Ildikó szenioroktató egy díjmentes pró-
ba órára!

Új ellenfeleket kapott a remekül rajtoló focicsapat
Megkezdődött a Pest megyei labdarúgó bajnokság 
2017/2018-as harmadosztályú bajnoksága. A kialakított 
csoportbeosztás alapján a Sződligeti SMTE új csoportba ke-
rült, így a tavalyi pontvadászathoz képest más ellenfelekkel 
találkozik.
Mint ismeretes, az elmúlt bajnokságban – a sződligeti sport-
telep felújítása miatt – ősszel csak idegenben, míg tavasszal 
csak hazai környezetben szerepelt az együttes, mely a tabel-
la közepén, a 7. helyen végzett. Az akkori Északkeleti cso-
port helyett most az Északiba kapott besorolást a gárda, ami 
14 csapatos lesz. Itt Sződliget a legdélibb, a Letkés pedig a 
csoport legészakibb települése. 
Csapatunknak nehéz dolga lesz, hiszen a 7 csoportban küz-
dő összesen 91 együttesből a 2018/2019-es pontvadászatra 
csupán 48 gárda tarthatja meg harmadosztályú tagságát. A 
jelenlegi mezőny többi tagja az újonnan kialakított megyei 
negyedosztályban szerepelhet majd.
A Sződligeti SMTE jól kezdte a bajnoki sorozatot, hiszen a 
nyitófordulóban Honti Bence három és Drozgyik Norbert 
két góljával 5-3-ra nyert Pencen. A pontvadászat hazai pre-
mierje viszont a második fordulóban elmaradt, ugyanis a 
zebegényiek nem jelentek meg a mérkőzés időpontjában 

(A mieink így 3-0-s gólkülönbséggel kapják meg a három 
pontot.) Lapzártánkig még egy mérkőzést játszott az SMTE, 
ezen idegenben a Márianosztra ellen – megismételve a pen-
ci eredményt -, ismét 5-3-as győzelmet aratott csapatunk. 
Ezen a találkozón Drozgyik Norbert remekelt: négy alka-
lommal vette be a hazaiak hálóját. Honti Bence pedig egy 
gólt szerzett.
A Sződligeti SMTE további őszi bajnoki menetrendje a kö-
vetkező: 

A Sződligeti SMTE őszi bajnoki programja
Pest megye III. Északi csoport
09.17. vas. 16.00 Szob–Sződliget
09. 23. szo.  16.00 Sződliget–Nagymaros
10.01. vas.   15.00 Rád– Sződliget
10.07. szo.  15.00 Sződliget–Csővár
10.15. vas.  14.00 Szokolya– Sződliget
10.21. szo.  13.30 Sződliget–Vácduka
10.29. vas.  13.30 Letkés– Sződliget
11.04. szo.  13.30 Sződliget–Püspökhatvan
11.12. vas.  13.00 Váci Reménység– Sződliget
11.18 szo.  13.00 Sződliget–Kóspallag
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Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tájékozta-
tása szerint az alábbi időszakokban lesz közoktatási 
szünet Magyarországon a 2017/18-as tanévben: 

Őszi szünet: 2017. október 28-tól november 5-ig 
Téli szünet: 2017. december 23-tól 2018. január 2-ig 
Tavaszi szünet: 2018. március 29-től április 3-ig. 
Nyári szünet: 2018. június 16-tól aug. 31-ig 

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok, amikor 
nincs tanítás: 
2017. október 23. (hétfő) 
2017. november 1. (szerda) 
2017. december 24-25-26 (vasárnap-hétfő-kedd) 
KARÁCSONY 
2018. január 1. (hétfő) 
2018. március 15. és 16. (csütörtök és péntek) 
2018. március 30. és április 2. (péntek és hétfő) HÚSVÉT 
2018. április 30. és május 1. (hétfő és kedd) 
2018. május 21. (hétfő) PÜNKÖSD 

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS 
volt a kisgyerekes játszótér 

homokozója  fölé, egy 
árnyékoló építésének 

költségeinek összegyűjtése. 
Több rendezvény és 

akció, illetve Nagy Árpád 
és családjának 40 ezer 
forintos felajánlásának 

köszönhetően több mint 
150 ezer forint gyűlt össze, 
amit Sződliget Nagyközség 

Önkormányzata 
kiegészít, így még az 

ősszel elkezdődhetnek 
a munkálatok. Minden 
adományt köszönünk 

szépen. A mellékelt 
csekken a rendezvényeken 
összegyűlt összeg látható.

KERESEM azt a hölgyet, akinek a 
keresztneve Judit, Sződligeten lakott, 

Kisalagon dolgozott  
a Mechanikai Laborban 1972-74-ben.  

1972-ben 14-16 éves lehetett. 
Szüleiről annyit tudok, hogy édesapja 

cukrász volt.  
(06-30-2199-161)
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A Közösségi Ház heti rendszerességgel működő 
programjai 2017. szeptembertől :

Hétfő:  német nyelvtanfolyam ( kezdő és haladó),  
Tehetséggondozás,Jóga

Kedd:  Kedden ráérek klub
Szerda:  ülő torna, német nyelvtanfolyam (kezdő, haladó)
Csütörtök:  Baba-mama klub, Senior tánc

Könyvtári nyitva tartás: 
Hétfő 13-17 óráig
Kedd 10-13 óráig
Csütörtök  9-13 óráig
Havonta egyszer szombati napon 9-12 óráig  
(szeptember 23., október 21., november25.)

Havi rendszerességgel működő összejövetelek:
 Női nyugdíjas klub, Férfi nyugdíjas klub, Barangolók, 
Okos nők klubja

A Közösségi Ház elérhetőségei: 
27-504-058, kovacscris@freemail.hu, 
facebook:Sződliget Közösségi Ház

Eseményekben gazdag volt a 
nyár, működött a szabadtéri 
színpad, kellemes estéket tölt-
hettünk a főtéren és nem múlt 
el a nyár kiállítás megnyitó 
nélkül sem.Király Mandi cso-
dálatos akvarell és tus képei 
díszítették, egy kellemes meg-
nyitó, után, a Közösségi Ház 
falait, majd pedig a Falunap 
nyitó rendezvényeként B. Tóth 
Éva színpompás alkotásait cso-
dálhatják a Közösségi Házba 
látogatók. Októberben pedig 
egy igazi csemegével várjuk a 
képzőművészet rajongóit, Ge-
bora László és Gebora István, 
apa-fia kiállítást nyitunk októ-
ber 6-án.

Nyári képek
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A teljesség igénye nélkül... egy falunap megszervezése ren-
geteg előmunkával jár. Az első szerződések télen köttetnek, 
majd az esemény előtt cirka egy hónappal felgyorsulnak 
az események. Kertészkedés, szerelés, dekoráció készítés, 
tombolák és zsákbamacskák csomagolása, vetélkedők, ven-
déglátás előkészítése, majd a főzés, pakolás, dekorálás... 
sorolni is sok mi minden teendő előzi meg a nagy napot. Az 
előmunkálatok alatt elcsípett pillanatok képeit láthatják itt, 
hangsúlyozva a teljesség igénye nélkül! Minden segítőnek 
itt is, most is, nagyon köszönöm a közreműködést!  Cris

Nyáron kezdődött az ado-
mánygyűjtés civil kezde-
ményezésre a kisgyerekes 
játszótér homokozójának 
felújítására.  Büfé, tombola, 
zsákbamacska, felajánlá-
sok… számtalan mód és lehe-
tőség volt az adományozásra. 
Egy lekötött dunsztosüveg is 
várta a Közösségi Ház előtt 
egy asztalon az aprópénze-
ket.200 Ft volt az üvegben 
mikor is egy „kedves”  lakó 
úgy döntött, számára fonto-
sabb ez az összeg és feltépve 
a drapériát, elvitte a zsák-
mányt…200Ft-ot!

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY
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MINDENKORI
MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ

2017. október 15. 

Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat akik 
valamikor a sződligeti templom ministránsai 
voltak. És azokat is akik valaha, valahol 
ministráltak és most Sződligeten élnek!

MINISTRÁNSOK GYERTEK HAZA!

PROGRAM
1500 Érkezés a plébániára (Szabadság tér 7.)
1515 Vissztekintő előadás a múltba
1615 Szentségimádás a templomban
1630 Templom megtekitése
1700 Kvizverseny
1800 Szentmise – Beer Miklós püspök atya celebrálja
1900 Visszaemlékezések és agapé

Elérhetőségek: e-mail: szodliget@gmail.com (fényképeket várunk erre az e-mail címre), telefon: 06 30 397 04 47
  acebook csoport: MindenkoriMinistránstalálkozóSződliget

 Sződliget, plébánia

Szervezzük a „Mindenkori Mininstránstalálkozó"-t, ahol 
összegyűlnek azok a ministránsok, akik valaha ministráltak 
a sződligeti templomban. Aki magára ismer vagy tud neve-
ket mondani, kérjük feltétlenül jelentkezzen a sekrestyében. 
Olyanok jelentkezését is várjuk, aki valaha valahol minist-
rált, és most Sződligeten lakik. Fényképeket is gyűjtünk, 
mert képkiállítást is rendezünk. Minden fénykép érdekel, 
ahol ministránsok, atyák, templom, stb látszik. A képeket 
kérjük névvel ellátni, hogy a kiállítás után vissza tudjuk 
adni. A találkozó időpontja 2017. október 15.
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