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Sződliget minden körülmények
között tovább fejlődik!
Az újság borítóképén található gólyák
is azt jelzik, hogy megjött a tavasz.
Ideje elkezdeni a kerti munkákat és
ideje elkezdeni a közterületi felújítási
munkákat is. A képviselők elfogadták
nagyközségünk ez évi költségvetését,
amelyben olyan beruházások találhatók, mint a lakóparki felfagyott betonút rendbe tétele, a Határ út felújítása,
az orvosi rendelő felújítása, az iskolai
játszótér felújítása, a hivatal melletti
játszótér új játékokkal való bővítése.
Két telket vásároltunk a Lakóparkban
azért, hogy az egyikre egy játszóteret
építsünk, a másikat pedig fejlesztési
területként szeretnénk hasznosítani és még hosszan tudnám sorolni a várható fejlesztéseket.
Mint településvezető árgus szemekkel
figyelem a kormánypolitika minden
olyan rezdülését, ami kihat az önkormányzatiságra. Mindig a legrosszabbra
készülök azért, hogy ne érjen meglepetés. Három éve röppent fel az a hír,
hogy a jelenlegi kormánypárt újabb
választási győzelme után hozzányúlna
az önkormányzatiság rendszerváltás
óta jól működő rendszeréhez. Az önkormányzás fogalma a gyakorlatban
azt jelenti, hogy az adott helyi közösség függetlenül működik, és saját
ügyeiben önálló döntési jogosultsággal
rendelkezik. A helyi önkormányzatok
esetében a fent említetteken túl ez abban nyilvánul meg, hogy a kormány
csak ellenőrzési jogkört gyakorolhat
felettük. A kiszivárgott tervek szerint az
5000 fő alatti települések elveszthetik
önállóságukat. A tervek szerint csak
egy elöljáróra voksolhatnának az emberek, aki majd a járásban képviselné
a települést. Ezen felül azt is jelenthetné, hogy a hivatal is megszűnik és minden ügyes-bajos dolgát az embernek a
járási hivatalban kellene intéznie.
Sződligeten felkészültünk erre a forgatókönyvre is, ezért parcelláztunk a
Barackosban, adtunk el építési telkeket
a Lakóparkban. Rendeztük a Málnások
tulajdonosainak évtizedek óta húzódó ügyét is. Elmondható, hogy közel
harminc telken kezdődött meg az épít-

kezés és még legalább ennyi telken
várható az, hogy a következő években házépítés kezdődik. Ez azt jelenti,
hogy Sződliget lakossága hamarosan
átlépi a bűvös ötezres lélekszámot!
Így már szinte biztos vagyok abban,
hogy belátható időn belül Sződligetből
nem lesz Vác külső, elhanyagolt része.
Ha valaki ilyet akar látni, nem kell túl
messzire mennie: a volt Toyota szerviz
mögötti lakópark úthálózata jelzi, milyen fejlesztések jutnak a perifériákra.
A lakosságszám bővülését intézményeink felkészülve várják. Az óvodánk
néhány éve lett felújítva. Az iskolánk
négy új tanteremmel való bővítése
nyár elején megkezdődik. A tervek
szerint 2019 februárban lesz az ünnepélyes átadása a közel 150 milliós
beruházásnak. A képviselő-testület
keresi a megoldást arra, hogy egy kisebb létszámmal működő bölcsőde
nyíljon a következő évtől Sződligeten.
Egy közvetlen brüsszeli pályázaton
nyertünk 25 000 eurót egy testvértelepülés találkozó megrendezésére.
Ebből a pénzből rendezzük a nyolc
országból hívott küldöttségek – köztük Jólészről és Csíkszentdomokosról
– utazási, szállás és vendéglátási költségeit. A megbeszélés témája az lesz,

hogy különböző országokban milyen
módon igyekeznek támogatni és ezzel
helyben tartani a kivándorlást tervező
fiatalokat. Remélem, megtaláljuk azt a
legjobb gyakorlatot, amit sikerrel lehet
alkalmazni minden településen.
Reményeim szerint az évben ismét
lesz operett előadás a sződligeti szabadtéri színpadon és főtéri nagykoncert a Budapest Bár fellépésével. Ligetfesztivál néven futnak majd a falunapi
programok. Azt gondolom, hogy már
nem jellemző Sződliget Nagyközségre
a falu elnevezés, ez indokolja a névváltozást. Nyugdíjba vonul a Sződligetért Emlékérem és egy új kitüntetés,
a Sződliget Díszpolgára cím veszi át a
helyét, amelynek átadása a Ligetfesztiválon fog megtörténni. Hogy ki kapja
meg első alkalommal a Sződliget Díszpolgára kitűntetést, arra javaslatot tehet minden sződligeti lakos, valamint
minden sződligeti intézmény és civilszervezet. Természetesen továbbra is
folytatjuk azt a jól bevált gyakorlatot,
hogy minden megjelenő pályázaton
elindulunk, legyen a témája beruházás, építés, vagy kultúra.
Történhet bármi, de Sződliget fejlődése nem állhat meg!
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Téli testületi döntések
Összefoglaló három ülés döntéseiről
A Sződligeti Hírforrás előző lapszáma
óta még 2017-ben egy, majd idén még
két, munkatervben meghatározott ülést
tartott Sződliget Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete. Az alábbiakban ezek összefoglalóját adjuk
közre.
Az elmúlt év utolsó tanácskozására
december 8-án került sor. A kilenc
témát érintő napirendi sor megtárgyalása előtt Juhász Béla polgármester
köszönetet mondott Kovács Jenőnek a
főtéri fenyőfa ajándékozásáért, továbbá Maszlik Ildikónak, aki a feldíszítést
irányította.
Napirend előtt Tari Istvánné alpolgármester mondott ironikus köszönetet a
„kukaholdingnak”, hogy „karácsonyi
ajándék” gyanánt meglepte a sződligetieket a féléves szemétdíjas számlákkal. Majd Ritzl Gergely tájékoztatta a
testületi tagokat, hogy a település nyert
azon az uniós pályázaton, mely egy
kétéves projekt keretében 13 ország
képviselőivel ad lehetőséget a kapcsolatok települési szintű elmélyítésére.
Polgármesteri információként elhangzott az is, hogy a Nemzeti Kulturális
Alap által kiírt pályázaton az elnyert
egymilliós összegből lehetőség lesz
megismételni nyáron a 2017-es nagysikerű Budapest bár koncertet. (Lapunkban erről részletesebben is írunk.)

A következő két napirendi pont során a
testület megállapította az önkormányzat képviselőinek, alpolgármesterének,
bizottsági elnökének és a bizottsági tagoknak a tiszteletdíját. (Mivel törvény
szabályozza a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíját, ám utóbbi ennek csak egy részére tart igényt, az alpolgármesternek ezúttal is nyilatkoznia
kellett, hogy a különbözetről lemond.)
Javul a sződligeti adómorál
Mivel örvendetes módon igen jelentős
gyermeklétszám bővülés jellemezte a
sződligeti óvoda működését, egyhangú
szavazással jóváhagyták, hogy egy fő
álláshelyet létesítsenek az intézmény
konyhai feladatainak ellátására. Mint
ahogyan egyetértés volt abban is, hogy
Sződliget megvásárolja a lakópark környékén vételre felajánlott két ingatlant.
A forrás – 12, 7 millió forint – a nagyközség pénzügyi tartalék sora.
A „málnások” területén egy kiszolgáló
út kialakítása érdekében az ingatlan
tulajdonosai ajándékozási szerződéssel térítésmentesen átadnak annyi útszakaszt az önkormányzatnak, amely
szükséges a beruházás megvalósításához. A képviselők felhatalmazták a
polgármestert, hogy az adásvételi szerződést írja alá. A helyi adóbevételekről és kintlévőségekről benyújtott elő-

terjesztés vitájában elhangzott, hogy
kiegyensúlyozottan csökken a hátralékok összege, amely a polgárok adómoráljának, illetve a hivatali apparátus jó
munkájának köszönhető.
Évi két fórum a demokrácia jegyében
A 2018-as munkatervre benyújtott
anyag szerint ezúttal is tart nyári szünetet a képviselő-testület. Juhász Béla
kiemelte: bár a törvényi előírások szerint csak évi egy alkalommal kötelező
lakossági fórumot tartani, Sződligeten
az eddig bevált gyakorlat szerint idén
is kétszer kívánnak közmeghallgatást
tartani.
A decemberi ülés záró napirendi témája a gyepmesteri feladatok 2017-es
ellátásáról szóló beszámoló volt. Az
anyagból kiviláglik, hogy sajnos továbbra is sok az elgázolt állat. Viszont
csökkent a kóbor kutyák száma, kevesebb az ezzel kapcsolatos bejelentés.
A testület elégedettségét fejezte ki a
gyepmesteri feladatokat ellátó Zöld
Menedék Alapítvány sződligeti munkájával, tevékenységéért köszönetét
fejezte ki.
***
Az idei első ülés – amelyre január 19én került sor – elején Juhász Béla bejelentette a teljes létszámban jelenlévő
testületnek, hogy az önkormányzat a
testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésére kiírt uniós pályázaton 7,5 millió
forintot nyert. (Erről részletesen írunk
egy másik cikkünkben!) Megtudtuk azt
is, hogy a Zöldliget Projekt Kft. végelszámolása továbbra is bírósági szakaszban van.
Mindenki megkapta a kért segélyt
A napirendi sor egyhangú elfogadása
után elsőként az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről volt szó.
Az elmúlt esztendőt záró negyedévben a polgármester három támogatási
formára beadott kérelem esetében is
minden kérést pozitívan bírált el. Így
22 személy részére került eseti segély,
5 fő részére temetési segély kiutalására, illetve 10 fő kapott lakásfenntartási
támogatást. Az elfogadott előterjesztéshez kiegészítésként még elhangzott: a
Gondozási Központ 2017-ben négy alkalommal osztott a rászorulók részére
élelmiszercsomagot.
A Pénzügyi Bizottság elmúlt évi munkáját összegző beszámolóból kitűnik:
a megtartott 10 nyílt és 3 zárt ülésen
összesen 140 határozat született. A
képviselő-testület a beszámolót vita
nélkül, egyhangú voksolással elfogadta és köszönetét fejezte ki a bizottsági
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tagoknak az elvégzett magas színvonalú munkáért. Szintén ellenszavazat és
tartózkodás nélkül hagyta jóvá ezt követően a testület a Pénzügyi Bizottság
idei munkatervét.
Sződliget továbbra is hitelmentes
Az ülés folytatásaként nagyközségünk
saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési
évet követő 3 évre várható összegének
meghatározása következett. Ez törvényi
kötelezettsége minden települési önkormányzatnak, függetlenül attól, hogy –
mint Sződliget esetében immár sokadik
éve – nem várható hitelfelvétel. Ugyanakkor a saját bevételek az idei és az elkövetkező három évben egyaránt 105
millió forint nagyságrendben várhatók.
A januári záró napirendi témában arról
született döntés, hogy Sződliget hozzájárul a Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséhez. (A 97 önkormányzat
által 2004-ben létrehozott társulásról
2015-ben 71 önkormányzat mondta
azt, hogy tagsági viszonyát megszünteti. Mivel a tevékenység okafogyottá
vált, a megszüntetés indokolt. Ehhez
azonban a megszüntetési határozatot
az érintett önkormányzatoknak jóvá
kell hagynia. Ez most Sződliget tekintetében a testületi döntéssel megtörtént.)
***

Megszokott, hogy rendre a februári
tanácskozás jelenti az egyik legszerteágazóbb, sok fajsúlyos döntéssel kísért
testületi ülést. Nem volt ez másképp
február 9-én sem.
A főszerepet ezúttal is az első napirendi pontként megtárgyalt és elfogadott
települési költségvetés tervezet volt.
A büdzsé részleteivel külön cikkben
foglalkozunk, most csak annyit: a megfontolt és sikeres gazdálkodás eredményeként ismét jelentős mértékben
emelkedik az egyensúlyban lévő bevételi és kiadási főösszeg. Míg 2016-ban
476,2 millió, tavaly pedig 502,6 millió forint volt az induló sarokszám, ez
idén immár közel 564 millió forint. (Az
ülésen jelenlévő Kemenes Lajos szorgalmazta, hogy a polgárvédelemre különítsenek el költségvetési forrást, ám
– amint azt a polgármester elmondta
– a katasztrófavédelmi feladatok döntő
része központosítva lett, így az állami
kompetencia.)
Jelentős összegből fejlesztik az orvosi
rendelőt
A 2018-as költségvetés egyhangú elfogadása után a képviselők elfogadták a
háziorvosok, a házi gyermekorvos, a
fogorvos és a védőnői szolgálat tevékenységéről adott beszámolót. Mint
elhangzott: ugyan az orvosi rendelő
felújítására beadott 34 millió forintos
pályázat tartaléksorba került forráshi-

ány miatt, ám az ülésen is résztvevő
orvosok által megemlített igények nagy
része megoldható a költségvetésbe eleve betervezett 15 milliós felújítási forrásból.
Ezt követően kiválasztásra került az
idei esztendőre megbízott könyvvizsgáló. A feladattal a Danubius Expert
Audit Kft-t bízta meg a testület. Mint
ahogyan vita nélkül elfogadásra került
a polgármester ez évi szabadságolási
ütemterve is.
Egy millió forint jut a civileknek
A folytatásban áttekintették és minden beszámoló vonatkozásában el
is fogadták a több mint tíz helyi civil
szervezet 2017-es támogatásának felhasználásáról benyújtott előterjesztést.
Mint elhangzott: a tervek szerint ebben
az évben – mint ahogyan az a sződligeti filmforgatásról szóló cikkünkben is
olvasható – egy millió forint jut ezen
szerveződések, egyesületek anyagi
megsegítésére. Végül jegyzői előterjesztésben vitatták meg és fogadták el
a köztisztviselőkkel szemben meghatározott
teljesítménykövetelmények
alapját képező célokat.
Ezek a hivatal működtetésére meghatározott elvárásokat és terveket, a
szolgáltató jelleg javítása érdekében
előírtakat és az önkormányzati célok
megvalósításáért szükséges teendőket
tartalmazzák.

Sződliget idei költségvetéséről
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2018. február 9-én megtartott ülésén a jelenlévők egyhangú
támogató szavazatával elfogadta a település idei költségvetését.
A Juhász Béla polgármester által beterjesztett tervezetből
kiderül, hogy a büdzsé tartalma négy fő címzett részre tagolódik: önálló cím az önkormányzat, a közös önkormányzati
hivatal, az óvoda, illetve a Gondozási Központ. Továbbra
is a beszedett gépjárműadó 40%-a marad a településnél, a
helyi adók, lakbérek nem emelkedtek, az önkormányzat új
adót nem vezetett be.
A költségvetés megalkotásának főbb szempontjai:
1. Hitelfelvétel nélküli pénzügyi egyensúly
2. A
 kötelező feladatokhoz szükséges kiadások biztosítása
takarékos működtetéssel
3. Az önkormányzati szolgáltatások nívójának fenntartása
4. A szociális érzékenység megtartása: a hátrányos helyzetűek, a rászorulók támogatása
5. A közterületek értékmegőrzése
6. A fejlesztési célok teljesítésével a vagyon gyarapítása
A büdzsé egyensúlyi főösszege 563 millió 949 ezer forint.
Az önkormányzat tervezett adóbevétele 108 millió 550 ezer

forint. A központi állami költségvetésből származó támogatás összege 296 millió 485 ezer forint. Sződliget ebben az
esztendőben sem vesz fel hitelt.
A támogatás értékű működési pénzeszközátadásra, illetve
egyéb támogatásokra 16 millió 690 ezer forint van betervezve. Az ellátottak pénzügyi juttatásaira 20 millió 800 ezer
forint jut. A működési kiadások soron 465 millió 508 ezer
forint, a felhalmozási célú kiadások soron 98 millió 441
ezer forint forrás szerepel.
Az utóbbiak közül a jelentősebb elképzelések (az adatok
Áfa nélküli, nettó összegek):
– orvosi rendelő felújítása: 11,8 MFt
– ingatlan vásárlás: 12,7 MFt
– építmény felújítás: 47,2 MFt
– játszóterek felújítása: 4,8 MFt
A felújítások összege a forgalmi adótartalommal összesen:
82 millió forint. Az óvodai klímára és eszközbeszerzésre
550 ezer forint van tervezve.
Az önkormányzat és intézményei 2018-as induló létszámkerete 65 fő. A közfoglalkoztatottak létszámkerete változatlanul 4 fő.
Sződliget Nagyközség részletes költségvetése a település hivatalos weboldalán (szodliget.hu) is megtekinthető.
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Korszerűsítés a váci
szennyvíztelepen
Sződliget polgárainak nevében is üdvözlöm a döntést és
örömömet fejezem ki amiatt, hogy a Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt. (DMRV) a váci szennyvíztelep korszerűbb működésére több, mint 404 millió forintos uniós támogatást
nyert el a Széchenyi 2020 program keretében.
Vác déli részén lakók és az arra közlekedők mellett ugyanis
a településünkön élők közül is sokan szenvednek azon a
bűz miatt, mely az uralkodó szélviszonyok miatt a régi kettes út és a Duna közötti területre még a ’70-es években épített „derítő” okoz számukra. A 100 %-os állami tulajdonú,
de a DMRV által üzemeltetett szennyvíztelep által beadott
pályázat sikere így mindannyiunk számára örvendetes hír.
A 2018. február 6-án született támogatói döntéssel egy
közel 900 millió forintos fejlesztést valósíthat meg a cég.
Ebben szándékuk szerint csökkentenék a szennyvíztelepen
keletkező iszapmennyiséget, illetve hasznosítanák a magas
metántartalmú biogázt. A szennyvíziszap hasznosításával
végrehajtott zöldáram-termelés a villamos energia szükséglet biztosítása mellett reményeim szerint a kellemetlen környezeti hatások mérséklését is jelenti a 2019 végéig megvalósítandó korszerűsítés eredményeként.
Juhász Béla polgármester
Sződliget

Többmilliós brüsszeli
támogatás Sződligetnek
Közel nyolcmillió forintos (25 ezer eurós) pályázati forrást
nyert el Sződliget az Európai Unió által kiírt Európa a Polgárokért Program (Europe for Citizens Programme) keretében.
A közvetlen brüsszeli támogatás lehetőséget nyújt számunkra nagyszabású testvértelepülési találkozó megtartására oly
módon, hogy az a sződligeti polgároknak nem kerül egy forintjába és nem terheli nagyközségünk költségvetését sem.
Önkormányzatunk már korábban is törekedett arra, hogy
olyan pályázatokon is induljon, melyekhez nem szükséges
önrész, illetve nem függenek a kormány támogatási szándékától. Így benyújtottuk elképzelésünket arra a programra, amelynek célja a testvértelepülések polgárait is bevonó,
közös gondokról szóló projektek támogatása. Ez egyben
lehetőségeket teremt a társadalmi szerepvállalásra és az önkéntességre is. Az önkormányzatoknak és a társulásoknak
nyújtott finanszírozás a települési hálózatok fejlesztését kívánja fenntarthatóbbá tenni.
Az elnyert 25 000 eurós forrásból terveink szerint egy háromnapos találkozót fog Sződliget tartani, melyre nyolc
országból hívunk küldötteket. A téma a fiatalok adott településen történő boldogulásának elősegítése. A tanácskozás
célja az lesz, hogy megvitassuk egymás tapasztalatait, elképzeléseit és a kölcsönös lehetőségeket kihasználva hasznos eszközöket, módszereket ismerjünk meg hazánk egyik
legégetőbb problémájának enyhítésére.

Saját forrásból nő a
sződligeti közszolgák
fizetése
Mint azt a képviselő-testületi ülésekről írott összefoglalóban
is említettük, Sződligeten 2018. január 1-jétől visszamenően 10 %-kal nő az önkormányzati köztisztviselők és a közalkalmazottak fizetése.
Juhász Béla polgármester és a hivatalt vezető dr. Törőcsik
Edit jegyző kezdeményezésére a javaslat megfogalmazására
azért került sor, mert központi állami forrásból – a kétnapos
januári országos közszolgálati munkabeszüntetés ellenére
– nem emelkedik idén sem a közalkalmazottak, sem a köztisztviselői feladatokat végző munkavállalók bére.
„Településünk ügyei hosszú évek óta rendben mennek. Tapasztalataim szerint a polgárok elégedettek a valóban érdekükben szolgálatot teljesítő közszolgák munkájával. Amely
nem kevés feladatot ró rájuk, hiszen minimális létszámmal
is zökkenőmentesen látják el szerteágazó tevékenységüket.
Ugyanakkor például a pedagógusok tevékenységét segítő
dolgozók már több éve ugyanannyiért végzik felelősségteljes munkájukat. Sződliget nem lenne ilyen rendezett, ha
nem tennének ezért olyan sokat a fizikai munkásaink, gazdálkodásunk nem lehetne problémamentes hozzáértő szakembereink nélkül és a szülőkkel együtt én is csak felsőfokon tudom dicsérni dajkáinkat, óvónőinket, a sikeres tanító
munkához hozzájáruló takarítókat, asszisztenseket.
Szerencsére településünk költségvetése a megfontolt gazdálkodásnak hála kiegyensúlyozott. Így annak ellenére is
tudunk javítani az igazságtalan helyzeten, hogy állami költségvetésből erre nem kapunk forrást. Az egytizeddel megemelt fizetésre van fedezet az elfogadott idei büdzsében: ez
összesen 6 millió forintos pluszkiadást jelent majd. Örülök
annak, hogy a képviselő-testület minden tagja támogatta
a jegyző asszonnyal közösen benyújtott indítványunkat,
amellyel részben meg is köszönjük a Sződligeten dolgozó
köztisztviselők és közalkalmazottak munkáját.” – fogalmazott a döntés után Juhász Béla polgármester.
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Az esztendő első közmeghallgatásán történt
Konstruktív légkörben, a célként megfogalmazottak szerinti közérdekű témákat és problémafelvetéseket tartalmazó
lakossági fórumot tartott február 9-én
Sződliget Nagyközség Önkormányzata. A mintegy egyórás beszélgetésre tíz
sződligeti polgár érkezett, akik közül
szinte mindenki el is mondta a település életével kapcsolatos gondolatait,
észrevételeit.
Bevezetőjében Juhász Béla tájékoztatta
a résztvevőket az elfogadott települési
költségvetés legfontosabb jellemzőiről,
a tervezett fejlesztésekről. Mint azt a
polgármestertől megtudtuk, a folytatódó útfelújítások közül a lakópark területén történő aszfaltozás, illetve a Határ
út teljes hosszában történő felújítása a
legjelentősebb. Az iskolabővítés az elképzelések szerint jövő tavasszal fejeződik be, így 4 új tanteremmel bővül
a létesítmény. A játszótér felújítások
mellett elkészül a sportpark világítása
is. (A további fejlesztésekről a költségvetésről szóló írásunkban adunk tájékoztatást.)
A teljes létszámban jelenlévő képviselő-testület elsőként az igen szerteágazó
témakörrel készülő Máthé Zsófiát hallgatta meg. Ő a vízelvezetési gondok
mellett a járdák és az útmenti árkok
tisztántartására kérte sződligeti lakótársait. Szóvá tette, hogy több közterületen minden bizonnyal területfoglalási
engedély nélkül tárolnak építési anyagokat. Panaszkodott továbbá, hogy az
elektromos szolgáltató cég munkatársai a vezetékvédelem során igen durva
módon bánnak a fákkal. Szorgalmazta,
hogy az utcákon több szemétgyűjtő
edényt helyezzen el az önkormány-

zat. Végül kérte, hogy tájékoztató, útbaigazító táblákkal segítse a település
az idelátogató idegeneket. Válaszában
a polgármester többek között megemlítette, hogy már a fórumot követő napokban elkezdődik több utcanévtábla
és információs felirat kihelyezése.
Várszegi Mihály szintén szóvá tette a
vízelvezető árkok nem megfelelő karbantartását, majd javasolta, hogy a szolgáltatóval közösen tekintsék át: milyen
módon lehet környezetkímélőbb módon lebonyolítani a lomtalanításokat.
Kemenes Lajos több alkalommal is szót
kért és kapott. Ő leginkább a véleménye szerint nem kellő súllyal kezelt polgári védelmi és árvízvédelmi feladatok
gyakorlását hiányolta és szorgalmazta,
hogy a település hatékonyabban készüljön fel a Duna lehetséges áradására. Végül felajánlotta segítségét egy
települési árvízvédelmi szabályzat kidolgozásában, melyet a polgármester
köszönettel elfogadott.
Hídvégi Tibor kérte, hogy a Vasúti fasorról az állomásra vezető egyik utat
is lássák el szilárd burkolattal. Említést
tett arról is, hogy a váci külterületen
található nyomda az utóbbi időben
olyan zajforrást alkalmaz, amely már
most zavarja a Sződliget északi részén
lakókat, és félő, hogy ez a kellemetlenség nyáron, nyitott ablakoknál csak fokozódni fog.
Az észrevételre válaszolva Juhász Béla
felhívással fordult az érintett lakossághoz. A polgármester kéri, hogy a hivatalban, vagy annak bármely elérhetőségén a sződligetiek pontos időpont,
továbbá a zavaró hatás mértékének,
hosszának megjelölésével tudassák, ha
ilyet tapasztalnak.

Kernács Attila érdeklődött, hogy az
M2-es bővítésével a beruházók gondoskodnak-e a zajártalmak mérsékléséről. (A polgármesteri válasz megnyugtató volt: a tervekben Sződliget
teljes hosszában szerepel zajvédő fal
kiépítése.) További kérdésként hangzott el, hogy vajon miként szabályozza
Sződliget a hétvégi nyugalom biztosítását, illetve az avarégetés lehetőségét.
A település 19/2012 (X.12.) számú, a
környezetvédelemről szóló rendelete
kimondja:
5.§ (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással,
vagy elszállítással történhet.
(2) Avar és kerti hulladék – fentiek nem
teljesülése esetén – égetése október
1-je és április 30-a között megfelelő
légköri viszonyok esetén 8.00–18.00
óra közötti időszakban, pénteki napokon történhet.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított
helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket,
illetve ezek maradékait).
12.§ (1) A község belterületén belül tilos:
– akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai eszközzel
történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása, naponta 22.00
és 6.00 óra közötti időszakban, továbbá vasárnap és ünnepnap 8.00
óra előtt
– bármely zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, kapálógép, betonkeverő,
fűrész-gép stb.) végzése hétköznap
20.00 és 6.00 óra közötti, szombati napon 8.00 órát megelőzően, és
20.00 után, továbbá vasárnap, és
ünnepnapokon egész nap.
Novák László egy konkrét sződligeti
közlekedési veszélyre hívta fel a figyelmet, melyre reagálva Juhász Béla ígéretet tett arra, hogy megvizsgáltatja a területen kialakult helyzetet.
A további lakossági panaszok egy része
olyan témákat hozott felszínre, melyek
nem az önkormányzat hatáskörébe
tartoznak: váci területeket érintő, vagy
egyéb szolgáltató, állami szervezet
kompetenciáját érintő gondok, melyeket Juhász Béla polgármester továbbítani fog az illetékesek felé.
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Alaptörvény-ellenes az iskolák elrablása
Immár bírósági döntés van arról, hogy az alaptörvénybe ütközik az a tavaly év elejétől fennálló állapot, mely szerint
az állam egyoldalú döntéssel, az önkormányzatok akaratát
semmibe véve elvette az iskolák működtetési jogát a településektől.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ítéletének a
Csömör által benyújtott peres anyag adta az alapját. Ebben
a település kifejti, hogy a központosítás nehézségeket, lassú
ügyintézést hozott, egyre nehezebb érvényesíteni a gyerekek érdekeit. Ugyanakkor a törvény másokkal (egyházakkal,
nemzetiségekkel, magánszemélyekkel) vonatkozásában lehetőséget ad iskolák működtetésére. Ebből a körből 2017
óta a települési önkormányzatok kikerültek.
Emlékezetes, hogy Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete még 2016 nyarán határozatban tiltakozott az ellen,
hogy a sződligeti emberek által nagyrészt kétkezi társadalmi munkával felépített Gárdonyi Géza Általános Iskolát az
állam kisajátítsa, a település tulajdonát képező iskolaépületeket és a hozzá kapcsolódó ingó és ingatlan vagyont elvegye az itt élőktől. A képviselők megdöbbenésüknek adtak
hangot amiatt, hogy a helyi közösségek ügyeinek intézésére
létrehozott, választott önkormányzatok önrendelkezési jogát kívánják tovább csorbítani. Településünk vezetése már
az ezt megelőző években is mindent megtett iskolája megtartása érdekében. Ám a társasházzá alakítást a megyei kormányhivatal peres úton megakadályozta.

Hogy a sződligetiek mennyire ragaszkodnak az einstandolás után is általános iskolájukhoz, mi sem jellemzi jobban,
mint hogy az önkormányzat a már nem általa működtetett
intézmény felújítására, bővítésére pályázott – és nyert! Immár megerősített szigeteléssel, megújított nyílászárókkal és
napelemes áramellátással működik az épület, amely fejlesztés egy 137 millió forintos nyertes pályázat útján valósulhatott meg. A sződligeti iskola bővítésére pedig újabb 143 milliós pályázati forrás elnyerésével nyílik mód, mely a tervek
szerint még ebben az esztendőben négy új tantermet jelent.
Az említett bírósági döntés pedig reményt ad arra, hogy a
tavalyi erőszakos intézmény elvétel visszafordítható lesz,
és újra az azt vállaló települések fenntartásába kerülhetnek
vissza a tanintézmények. Ehhez az szükséges, hogy az Alkotmánybíróság is megerősítse az államosítás alaptörvény-ellenességét. Ezután – akár törvénymódosítással, akár az eredeti
viszonyok visszaállításával – ismét a jó, gondos gazdához,
az önkormányzatokhoz kerülhetnek vissza az iskolák.
Sződliget ebben reménykedik.

Világítás a futópályán
Lakossági kérésre március első napjaiban három, napkollektoros lámpát szerel fel az önkormányzat a Barackosi futópálya területére. A majd hatszázezer forintos beruházás
lehetővé teszi az esti futók számára is a pálya használatát.

1 Falat Zamat

MEGNYITOTT az
gasztronómiai műhely

l 100 % vegetáriánus l 100 % gluténmentes
l 80 % laktózmentes (kérésre vegán)
l szívvel-lélekkel készülő l különleges és tápláló ételek
l természetes alapanyagok l teljes értékű finomságok
l fúziós receptek a nagyvilágból l kávé és süti
l családbarát játszósarok l környezettudatos vállalkozás
l rendezvényekre, családi eseményekre:
egyedi catering
Hiszen enni annyi, mint lenni!
Nézz be hozzánk!
NYITVATARTÁS:
minden hétköznap 12h–14h. l ebéd menü 12h-14h
Cím: Sződliget, Szabadság tér 11. (a Postával szemben)
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Amit az idei sződligeti adózásról tudni kell
A törvény alapján a helyi adózás három fő rendszerelemre
épül: vagyoni típusú adók, a kommunális adók és a helyi
iparűzési adó. Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi
adók fajtáit és mértékét nem eredeti jogalkotói hatáskörében, hanem felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendeletben állapíthatja meg. Így a helyi adóztatás kereteit és feltételeit biztosítja az önkormányzati rendelet.
Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését,
egyben más, az állam által ide delegált hatósági feladatokat
is végez (gépjárművek adóztatása, adók módjára behajtandó
köztartozások beszedése stb.) Az önkormányzati adóhatóság
címzettje a jegyző, feladat- és hatáskörét a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül az Adócsoporti apparátusa látja el.
Adónemek és azok mértéke Sződligeten:
Helyi iparűzési adó
Az önkormányzat 1996. január 1. naptól vezette be a helyi
iparűzési adót. Sződliget Nagyközség illetékességi területén
az iparűzési adó mértéke 1,6 %.
Gépjárműadó
Az adó alanya az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági
nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek
hiányában tulajdonosként szerepel.

A Sződligeti Óvodás
Gyermekekért
Alapítvány javára,
Sződliget Nagyközség
Önkormányzata
támogatásával

Március 9-én,
pénteken,
8-18 óráig a
Közösségi Ház
udvarán

Az adó alapja személygépkocsi és motorkerékpár esetén
a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítményük, kilowattban kifejezve. Az adó mértékét a teljesítmény és a
gépjármű gyártási évétől eltelt időhatározza meg.
Gyártási év
Ft/kW
azt követő 3 naptári évben
345
4-7. naptári évben
300
8-11. naptári évben
230
12-15. naptári évben
185
16. évtől
140
Építményadó
Az építményadó kötelezettség kiterjed az önkormányzat illetékességi területén lévő lakás, és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (továbbiakban együtt: építmény),
továbbá a garázs céljára hasznosított és garázsként nyilvántartott építményekre.
Az adó alanya az, aki a naptári év (továbbiakban: év) első
napján az építmény tulajdonosa.
Az építményadó alapja:
Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Az adó mértéke:
a) lakás esetén 100 Ft/m2
b) egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület, építmény esetén 400 Ft/m2, minimum 1 000 Ft/év.
Adófizetési határidők:
Az adóév március 16. napjáig az első félévre előírt építményadót, a II. félévre előírtat pedig az adóév szeptember
15. napjáig kell teljesíteni.

Változatlan étkezési díjak,
pénztári befizetéssel
Tisztelt Szülők!
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának döntése értelmében a Csemeteliget Napközi Otthonos Óvodában és a Gárdonyi Géza Általános Iskolában a gyermekek étkezési díja
változatlan marad ebben az esztendőben is.
Sajnos, az utóbbi időben a be nem fizetett csekkek száma
megszaporodott, így a kintlévőségek összege több, mint
700 000 forintra nőtt. Ezért ideiglenes jelleggel változik a
befizetések módja. Az eddigi csekkes vagy átutalásos rendszer helyett a szülők közvetlenül pénztári úton tudják kiegyenlíteni az aktuális térítési díjat.
A készpénzes befizetés részleteiről (időpontjáról, helyszínéről) Ritzl Józsefné élelmezésvezető ad felvilágosítást a 06 20
915 8925-ös telefonszámon, illetve érdeklődni lehet a két
intézmény elérhetőségein.
Az önkormányzat az esetleges kellemetlenségért szíves türelmüket és megértésüket kéri.
Juhász Béla
polgármester

ezetben a
áron álló,
elekterület:
kméret. Az
elyezkedése
gosan a teház építése

övezeteiben
pítési mód
szélessége
g csökkentt indokolja.
eken újonakítható ki.
évő épület
űtároló az
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Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv

k magassáévő családi
zaknak haülniük mint
ek telkein
et építhető.
beépítése
őhajlásszög
ázak ezen a
kiemelkedmegbontAz ajánlott

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
alapján minden településnek el kell készíteni a teljes közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét,
illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi Arculati Kézikönyvet.
A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) elkészítésének
célja, hogy Sződliget települési értékeinek bemutatásán keresztül tárja fel a település szépségeit, értékeit és hívja fel
lakosságának figyelmét az épített és táji környezet kiemel-

Visszatér Sződligetre
a Budapest Bár!
Alig egy évvel a 2017-es Főtér-avatón aratott nagy sikere után, várhatóan 2018 nyarán is fellép Sződligeten
a Budapest Bár!
Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2018 júliusában megrendezi a Sződligeti Nyár programsorozatot, melynek csúcspontja lehet az új lemezét nemrég
bemutató Budapest Bár. A koncert megrendezésére
önkormányzatunk sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alap Könnyűzene Kollégiumánál és nemrég
megkapta az értesítést: egy millió forintot nyert az esemény megszervezésére!
Így minden esély megvan rá, hogy a 2017-es fergeteges koncertet a népszerű együttes egy évre rá megismételje az új lemezének bemutatójával, illetve természetesen a közkedvelt slágerek előadásával.
Az együttes koncertje ingyenes lesz, a rajongók már
most beírhatják a naptárba:
BUDAPEST BÁR – SZŐDLIGET, 2018. JÚLIUS 28!

kedő értékeire. Meghatározza a településképi jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi
formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket. Elkészítésével, annak
ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes álmaik és építési szándékuk minél
jobb színvonalú megvalósításához.
A részletes anyagban a település bemutatása és örökségeinek
számbavétele után a terület meghatározó karakterének, jellemzőinek bemutatása következik. Ezután ajánlásokat, építészeti útmutatót találhatunk benne, külön sorolva a történeti településmagra, a kertvárosi jellegű részre és a lakóparkra
vonatkozó vonásokat. Majd az építkezések szempontjából,
azok részleteibe menő ajánlásokat fogalmaz meg, mind az
egyedi, mind a közterületi fejlesztések szempontjából.
Sződliget Településképi Arculati Kézikönyve megtalálható
és letölthető a nagyközség hivatalos weboldalán a szodliget.
hu/images/Hirek/Arculat/180201_SZODLIGET.pdf címen.

Felköszöntöttük Rédecsi Lászlóné Dinka Erzsébetet,
aki betöltötte a 90-ik életévét. Erzsike 1960 óta lakik
ugyanabban a kis takaros házban, és teszi nap mint
nap a tennivalókat. További nagyon jó egészséget kívánunk!
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Az ingatlantulajdonos érdeke a
házszám feltüntetése
Több módon is érkezett már panasz a
polgármesteri hivatalhoz amiatt, hogy
nagyközségünk területén több ingatlan
esetében nincs feltüntetve a házszám.
Ami nehezíti az eligazodást, a keresett
cím megtalálását. Az érvényben lévő
szabályozás szerint a közterületek elnevezése, átnevezése és a sorszámozás
rendjének megállapítása önkormányzati feladat. Mint ahogyan a tájékoztató utcanév táblák elhelyezése is.
Mivel a települési önkormányzatok
számára nem kötelezően előírt feladat
az ingatlanok házszámmal való ellátása, úgy gondoljuk: ennek kihelyezése
minden ingatlantulajdonos jól felfogott
személyes érdeke. Különösen érthetetlen a házszám hiánya olyan esetekben,
amikor egy cég, vállalkozás, önmaga
tevékenységét hirdető személy nem
gondoskodik arról, hogy megtalálják
azt a helyet, amely például reklámok-

Beszedik a
szemetes
díjhátralékot
Az állami hulladékgazdálkodási
feladatokkal törvényileg
megbízott Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) értesíti
a sződligeti polgárokat, hogy a szemétdíj befizetési elmaradások beszedésére
pályázat útján kijelölte a nyertes céget.
Eszerint 2018. január 1-től a díjhátralékok beszedésével, kezelésével a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorcium
foglalkozik, amely az NHKV Zrt-vel és
az illetékes önkormányzatokkal együttműködve tevékenykedik.
Az említett konzorcium Sződliget vonatkozásában a feladattal a vecsési Agenda Kontroll Kft-t bízta meg,
amely vállalkozás a későbbiekben ad
tájékoztatást a befizetési elmaradások
kezelésével, beszedésével közvetlenül
foglalkozó személyekről és elérhetőségükről.

ban, hirdetésekben van megjelölve.
Ezúton is kérjük tehát mindazon sződligeti ingatlantulajdonosok közreműködését, akik esetleg még nem helyezték
ki jól látható módon a házszámukat,
tegyék ezt meg. Önmaguk, sződligeti
polgártársaik, a településünkre látogató emberek tájékozódása érdekében.
Közreműködésüket előre is köszönjük.

Tündérkert Tavasz-Nyár

Megvannak
az időpontok!
2 01 8. m á rcius 29 . -3 0. Lova st orn a t á bor
2 01 8. m á rci us 2 9 . -3 0. L ova s Tá bor
2 01 8. júni us 1 8 . -2 0. Angol n ye l vű L ova s
Tá bor
2 01 8. júni us 25. -2 9 . L ova st orna Tá bor
2 01 8. júli us 2 . -6. Ha l a dó L ova s t á bor
2 01 8. július 1 6. -2 0. Ovi s L ova s Tá bor
201 8. J úlius 3 0. -a ug. 3 . L ova s Tá bor
201 8. a uguszt us 2 7. -3 1 . L ova s t á bor
201 8. a uguszt us 2 7. -3 1 L ova st orna
E dzőt á bor

Tündérkert LSE Sződliget www.tunderkertlovarda.hu
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20 éves a férfi nyugdíjas klub
Tudták? Talán egyetlen, de az biztos, hogy egy kézen
megszámolható országunkban a csak férfiak részére nyitott
nyugdíjas klub …és ha ezt tovább gondoljuk akkor arra is
rájöhetünk, hogy nőiből se sokkal több lehet!
1998. február 16-án alakult meg Sződligeten a férfi nyugdíjas klub. Az immár 20 éve töretlenül működő klub 2018.
február 8-án ünnepi klubfoglalkozás keretében emlékezett
meg a húsz év eseményeiről.
Bőcs Mihály a jelenlegi klubvezető már előző napokban a
Közösségi Házban serénykedett, nyolc tablóra megszámlálhatatlanul sok fotót gyűjtött össze a húsz év eseményeiről.
Fiatal emberek mosolya érett meg az idő múlásával a fotókon…
Az ünnepi klubfoglalkozást megtisztelte jelenlétével Balázs
János a Pest Megyei Nyugdíjas Egyesület elnöke és Sződliget
polgármestere Juhász Béla is, illetve a díszasztalnál foglalt
helyet Palotai János aki hosszú éveken át vezette a nyugdíjas klubot.
Fehér asztal, pezsgő, finom étel, sütemény ( asszonykezek
munkája), köszöntő, köszönet, emléklap …majd visszazökkenés a havi foglalkozások rendjébe, elmaradhatatlan bingó
és hat után a szájharmonika…
Az ünnepi köszöntő, koccintás és az alapító tagoknak átadott emléklapok átvétele után csoportkép készült a jelenlegi
klubtagokról.
…de én tudom ők nem csak itt, havi egyszer találkoznak, ők
barátok, haverok, egymásra figyelő, egymásnak segítő nyugdíjasok. Kirándulnak is, közös vacsorát, ünnepi alkalmakat
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szerveznek, megemlékeznek születésnapokról és örökké őrzik elment barátaik emlékét… Megkóstolják egymás borát,
pálinkáját, süttetnek, főzetnek az asszonnyal borkorcsolyát
és igen, van hogy az autó a ház előtt marad, mert a világ
mozog kerekek nélkül is hazafelé. Örömmel érkeznek min-

den hónap első csütörtök délutánján, örömmel találkoznak
egymással és örömmel várják a következő hónap első csütörtökét …én legalábbis így látom – köztük, velük, őket segítve.
Cris

Kék hírek
Latorovszky Gábor rendőr alezredes, váci kapitányságvezető tájékoztatása alapján az alábbiakban a településünket
érintő rendőrségi információkat adjuk közre.
Sződliget települést érintően 2017. év vége, illetve 2018.
év eleje mind közbiztonsági, mind bűnügyi, mind közlekedésrendészeti szempontból nyugodt volt. A Váci Rendőrkapitányság felkészült az év végi ünnepek kapcsán jelentkező feladatokra, ezen belül mind a bűnmegelőzés, mind a
baleset megelőzés terén hatékony tevékenységet fejtett ki,
külön figyelmet fordítva a közterület rendjének megerősítésére.
A járőrszolgálatokat ebben az időszakban akár megerősítve,
akár egyéb területen rendszeressé téve szervezték, így külön
lefedték az év végi vásárok mellett, akár a Szenteste megtartásra kerülő éjféli misék idején a lakóövezeteket, akár
Szilveszter napján a rendbontó tevékenységek megelőzését.
A nagyközség esetében január hónapban két alkalommal
is ún. besurranás módszerével elkövetett lopás bűncselek-

ményre derült fény, mely két családi házat érintett, ezen
ügyekben a büntetőeljárás Váci Rendőrkapitányon folyamatban van.
A hasonló jellegű cselekmények megelőzése érdekében
fontos megjegyezni, hogy a lakóingatlanok nyílászáróit, illetve kertkapuit akkor is zárva kell tartani, amikor otthon
tartózkodunk. A megelőzést hivatott szolgálni az is, hogy értéktárgyainkat, vagy egyéb tárgyakat ne tároljunk jól látható
helyen, így gépkocsiban sem, mely alkalmat adhat esetleges bűncselekmény elkövetésére. A két esetet leszámítva
egyéb bűncselekményről a településvonatkozásában nincs
információ. A jövőben is mind a körzeti megbízott, mind
egyéb járőrtevékenység formájában a településen a közterületi szolgálat jelen lesz, folytatják a már hagyományosan
kiválóra értékelt együttműködést a Polgárőrséggel, fokozott
figyelmet fordítanak a közlekedésben részt vevőkre, ezen
belül is az ittasan közlekedő gépjárművezetőkre, valamint a
Dunai fasor közlekedési rendjére is.
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Sződligeti közérdekű információk
Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Tel: 27/590-095, 27/590-096
Tel:/Fax: 27/590-236
2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00–12.00 és 13.00–17.30
Szerda: 08.00–12.00 és 13.00–16.30
Péntek: 08.00–12.00
Vácrátóti Kirendeltség
Tel: 28/360-012
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.
Juhász Béla polgármester 20/918-6406 mellék: 101
email: polgarmester@szodliget.hu
Dr. Törőcsik Edit jegyző, anyakönyvi ügyek 20/203-1356
mellék: 111 email: jegyzo@szodliget.hu
Petényi Éva 20/397-4062 mellék: 112
email: iktato@szodliget.hu (Hagyaték, szociális ügyek,
iktatás)
Balázsovitsné Kovács Eszter 20/928-2401 mellék: 102
email: hivatal@szodliget.hu (Kereskedelmi tevékenység,
lakcím ügyek)
Mikes Judit 20/918-7485 mellék: 106
email: penzugy@szodliget.hu (Pénzügyi Csoport Vezetője)
Nagy Lenke 20/802-7857 mellék: 107
email: penzugy@szodliget.hu (Pénzügy, pénztáros)
László Zoltán 20/932-7487 mellék: 104
email: ado@szodliget.hu (Adóügyek)
Rutkay Éva 20/918-8516 mellék: 109
email: muszak@szodliget.hu (Műszaki ügyek)
Soós-Takács Szilvia 20/918-5042 mellék: 103
email: ado@szodliget.hu (Adóügyek)
Szeidl-Szabó Judit 20/918-5664 mellék: 114
email: penzugy@szodliget.hu (Pénzügy)
Lőrincz Éva 20/918-7029 mellék: 114
email: penzugy@szodliget.hu (Pénzügy)
Kucsora István 70/469-7543 mellék: 113
email: gondozasi@szodliget.hu (Gondozási központ
családsegítő munkatárs)
Pintér Tiborné: 30/ 485-9298 mellék: 113
email: gondozasi@szodliget.hu gyermekjoleti@vacratot.hu
(Gondozási központ megbízott vezetője)
Matyó Anikó aljegyző 70/374-7262 vacratotph@vacratot.hu
Intézmények
Gárdonyi Géza Ált. Iskola, Rákóczi u. 1-3.
Tel.: 27/590-085 Fax: 27/590-085
email: titkarsag@gmail.com
Simonné Kelemen Mária igazgató 30/7157661 email:
s.marika@upcmail.hu
Hegyi Rózsa iskolatitkár 30/7157839 titkarsag@gmail.com
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda,
Cím: 2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12.
Telefon/fax: 27-590-230 Tel: 20/918-5019
E-mail: ovoda@szodliget.hu
Hanákné Durján Ilona óvodavezető 30/485-9348
Helembainé Haris Judit óvodavezető-helyettes 20/481-4094
Kolozsi Ferencné Marika óvodatitkár 20/918-5019
Ritzl Józsefné Kriszti élelmezésvezető 20/915-8925

Közösségi Ház és Könyvtár
Tóthné Kovács Krisztina 27/504 058
email: kovacscris@freemail.hu
Védőnői Szolgálat, Tinódi u. 20. 27/352-445
email: vedono.szodliget@gmail.com
Hegedűsné Uhrin Ágnes védőnő 30/419-0487 email:
vedono.szodliget1@gmail.com
Müllerné Derzsy Mónika védőnő 30/419-0340 email:
vedono.szodliget@gmail.com
Temetőgondnok: Bulyáki Gábor 20/918-5842
Körzeti megbízott: Győrffy Szabolcs 20/917-2558
Falugondnok: Bányavári Pál 20/942-2218
Jogi képviselő: Dr. Almási Csaba ügyvéd 30/311-3845
Polgárőrség: Kovács István 30/621-4719
Gondozási Központ
2133 Sződliget, Szent István utca 34-36.
Mobil: 06 30 485 9298, illetve 06 27 590-095/103-as m.
Honlap: gondozasikozpont.simplesite.com
Email: gondozasi@szodliget.hu
Sződligeti ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-17.30 óra
Szerda: 8.00-16.30 óra
Péntek: 8.00-13.00 óra
Családsegítő munkatárssal előzetes telefonos egyeztetés
után: kedden és csütörtökön kereshető fel.
Ingyenes pszichológiai tanácsadás:
Minden hétfőn Sződligeten és Vácrátóton megosztva:
15.30-17.30 óra között
(Polg.Hiv.fsz. helyiségében) Tel.: 06 30 485 9298
Gyermekorvosi rendelési idő
dr. Dobó Katalin fogorvos: 27 352 835
Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12. 00
Kedd: 14.00 – 18.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
dr. Bíró Emőke gyermekorvos: 27/352 543, 30/222 0307
Hétfő: 8.00 – 12. 00
Kedd: 14.00 – 18.00
Szerda, csütörtök: 8.00 – 11.00
Csütörtök: 11.30-13.30 Tanácsadás védőnőkkel egyeztetett
időpontban
Péntek: 8.00 – 11.00
Háziorvosi rendelési idő:
dr. Sipos Lajos 27/352 088, 06-20/9412-549
email: drsipos.l@invitel.hu
Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12. 00
Kedd: 14.00 – 18.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
dr. Barta Györgyi 27/352 067, 20/941 2549 email:
drbartabt@upcmail.hu
Hétfő, szerda, péntek: 8.00 – 12. 00
Kedd: 14.00 – 18.00
Csütörtök: 14.00 – 18.00
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Pályázati felhívás
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
hirdet a sződligeti székhellyel működő
klubok, alapítványok, egyesületek, és
más non-profit szervezetek és szerveződések, – a továbbiakban: pályázó –
részére, a céljaik megvalósítását segítő
önkormányzati támogatás elnyerése
céljából.
Az önkormányzat a pályáztatásra szánt
pénz forrásának az aktuális költségvetési rendeletben meghatározott összeget jelöli meg, azaz a pályázható teljes
összeg: 1 000 000 Ft (egymillió forint).
Egy pályázattal elnyerhető legmagasabb összeg 100 000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1.) A pályázó adatai:
– megnevezése
– címe, telefonszáma, e-mail címe
– felelős neve, címe telefonszámai,
e-mail címe
– ha van, számlaszám (ha van), ahová
a céltámogatás összege átutalható
– ha van, pénzbeli támogatáson felüli, jelenleg is érvényben lévő egyéb
támogatás megnevezése az Önkormányzat vagy más szervezet részéről (Ingatlan, bérlemény, tárgyi eszköz, közüzemi díj, stb.)
2.) A tevékenységek (ez esetben tevékenységenként)
– megnevezése, célja, indokoltsága,
– várható eredményei
– rövid ismertetése
– 
megvalósításának tervezett ütemezése és befejezésének határideje
– a megvalósításért felelős neve, címe,
telefonszámai, e-mail címe.
3.) A megpályázott támogatás
– 
formája: ingatlanhasználat, vissza
nem térítendő pénzbeli támogatás
– mértéke: a pályázat összege
– ütemezése: a kifizetés időpontja
– 
nyilatkozat arról, hogy az anyagi
korlátok miatt, esetlegesen az igényelt vissza nem térítendő pénzbeli
támogatásnál kisebb összeg megítélése esetén a projekt megvalósítását
vállalják-e?
4.) A pályázat feltétele
A pályázatban meg kell jelölni, hogy a
pályázó a Nagyközség 2018. évi közös
rendezvényeinek (nyári tábor, augusztus 20.-i ünnepség, Ligetfeszt, Csúszka-

rácsony, stb.) legalább egyikén milyen
közreműködést vállal.
Felhívjuk a figyelmet arra:
– ha a pályázó egy közös rendezvényen sem vett részt tevőlegesen, az
a pályázatból való kizárást vonja
maga után, amelynek következménye a pályázaton elnyert összeg vis�szafizetése,
– hogy az elnyert támogatás kizárólag
a pályázatban foglalt célok megvalósítására használható fel, az esetleges
maradványösszeg az önkormányzat
számára visszatérítendő,
– az elnyert támogatásról a projekt befejezését követően – vagy a naptári
év végét követő 60 napon belül teljes körűen be-és el kell számolni, a
projekt teljes költségvetésével és az
azt alátámasztó bizonylatok bemutatásával a Pénzügyi Bizottság felé.
Az elszámolásról jegyzőkönyv készül. A beszámolásnak tartalmaznia
kell az alábbiakat:
   • a megvalósított tevékenység leírása (hol, mikor, stb.)
   • a résztvevők száma
  • az elért eredmény.
– Hiányosan, határidőn túl beadott
pályázatot elbírálni nem áll módunkban, ebben az esetben 2019.
évben támogatás nem állapítható
meg.

– A pályázat illetve a pályázat be-és
elszámolása minden esetben géppel
(írógép, számítógép) írott formában
kerüljön beadásra.
– 
A pályázat elszámolásakor az elszámolásban szereplő összegekről
számla, vagy a számla fénymásolata
kerüljön benyújtásra.
– A benyújtott számla SZŐDLIGET
NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
nevére kérjük kiállítatni (Sződliget
Nagyközség Önkormányzata, 2133,
Sződliget, Szt. István u. 34.-36.)
A pályázat benyújtásának címe: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal
(2133, Sződliget, Szt. István u. 34.-36.)
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. ÁPRILIS 30.
A beérkezett pályázatokat a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület bírálja el, melynek eredményéről írásban értesítjük pályázóinkat.
Munkájukhoz kívánunk a továbbiakban is sok sikert és eredményeket.
Egyúttal köszönjük, hogy az elmúlt
évekhez hasonlóan tevékenységükkel
segítik Sződliget közösségének testi,
lelki, szellemi, kulturális gyarapodását, identitásának erősödését, az épített
környezet szépülését.
Sződliget Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
Sződliget, 2018. március 9.
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Vidám télelő
Márton nap:

Iskolánkban továbbra is zajlanak a
programok, a tanulóknak sok színes
élményben lehet részük. November
10-én játékkal tánccal, kis műsorral
emlékeztek meg Szent Mártonról a
német nyelvet tanulók. Az esti lámpás
felvonuláshoz a mécseseket már előre
elkészítették a diákok. A program szervezője: Vassné Veréb Judit és Szűcs
Éva tanárnők voltak.

Egészség- és környezetvédelmi
projekthét:

Ezt követően az Egészség- és környezetvédelmi projekthét zajlott, melynek
szervezői: Kröel- Dulayné Varga Magdolna ( felső tagozat ) és Kápolnainé
Dégi Lívia (alsó tagozat ) tanárnők. Az
ő szavaikat idézem: „Fő az egészség!
Iskolánkban november közepén ismét
megrendezésre került az Egészség-és
környezetvédelmi projekthét. A hét
során szakemberek tartottak előadásokat minden osztálynak, az életkornak

megfelelő témáról, a megfelelő stílusban, hol játékosan, hol komolyan. Lássuk a részleteket!
Osztályonként zöldség/ gyümölcssalátákat készítettünk, ezzel tudatosítottuk
a nyers zöldségek és saláták fogyasztásának fontosságát. A receptekből ös�szeállított gyűjteményt az iskola aulájában állítottuk ki.
A két éve elindított szelektív hulladékgyűjtést újraélesztettük, újdonságként
bevezettük a használt elemek és akkumulátorok gyűjtését. Az alsósoknak
rendezett verseny során a hét végére
minden osztálynak sikerült külön gyűjteni a vegyes és a szelektív hulladékot.
Az iskolakert kialakítása a szülők, a
diákok és a tanárok segítségével elkezdődött, felástuk a kertet és leraktuk az
utat képező téglasort. A kert kialakítása
reményeink szerint tavasszal folytatódik a növények beültetésével.
A hét valamennyi napján a hetedik,
ill. a nyolcadik osztályosok vezetésével zenés gimnasztikát végezhettek és

táncolhattak a mozogni-táncolni vágyó
tanulók – az arra kijelölt szünetekben.
A sportnál maradva: Gönczöl János
csaknem hetven kisdiáknak tartott kedvcsináló bemutatót a kajakozáshoz,
kenuzáshoz.”
„Az elsős osztályok a helyes táplálkozásról tanultak, rajzok készítésével mutatták meg, hogy ismerik az egészséges
élelmiszereket, valamint fogat mostak
a hét minden napján. A nagyobbaknak tervezett újraélesztési bemutatón
is részt vettek, kipróbálhatták az újraélesztést. Dalok és versek kíséretében,
felsősök segítségével a hét második
felében az iskola udvarán elültették az
almafájukat.
A másodikosok előadást hallgattak
meg a kerékpáros és gyalogos közlekedési szabályokról. Az előadás után a
KRESZ szabályait alkalmazva iskolánk
udvarán felépített pályán próbálhatták
ki a kerékpározási tudásukat. Köszönjük szépen Plank Attilának az érdekes
előadást és a türelmes, szakszerű se-
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A 6. a-ból: Dublinszki Lili, Fábián
Anna, Plank Johanna és Tóth Dávid:
90- ből a 45. helyezettek lettek.
Miklós Kira Roxána, Farkas Bence,
Matkovics Nóra, Pukk Roland szintén
a 6. a-ból 90-ből a 65. helyezett lett.
Felkészítő tanáruk : Dénes Attiláné.
Az 5. a-ból: Kovács Dóra, Kröel- Dulay
Zsigmond, Rutkay Lili, Simon Ádám
47. helyezést ért el a 102-ből.
A következő csapat az 5. a-b-ből: Antal Boglárka, Reményi Anna, Dudás
Tamás, Szilágyi Villő Zselyke 55. helyezett lett a 102-ből. Tanáruk: Dóra
Zoltán. Gratulálunk Nekik!
A 8. a osztály mozilátogatáson vett
részt Dénes Attiláné tanárnővel.

Mikulás:
gítségét. Reméljük, hogy diákjainknak
ezzel is tudtunk segíteni abban, hogy
körültekintően, balesetmentesen közlekedjenek.
A harmadik évfolyamosok is nagyon
érdekes, és hasznos órát töltöttek el,
mikor Szilágyi Krisztián a balesetek
megelőzéséről, a sérültek ellátásáról
beszélt és tartott bemutatót. Az újraélesztést kipróbálták, megtanulták. A
tanító nénik külön kiemelték, hogy
mennyire látszott az elhivatottság és
a segítőkészség Krisztián bácsin. Külön köszönjük, hogy felesége is vele
jött, és segítette a gyakorlati bemutatót.
A negyedikesek előadáson vettek részt,
melyet Szamosvölgyi Csilla kórházban
dolgozó dietetikus tartott. Csilla néni
közvetlensége, barátságos stílusa segített abban, hogy a gyermekek figyelmét
a témára irányítsa. Az előadás után ez
az évfolyam is megpróbálhatta az újraélesztést.”
„Az ötödik osztályosokhoz a sződligeti védőnők érkeztek, hogy fotókkal
illusztrált előadásukkal felhívják a figyelmet a dohányzás káros hatásaira.
A gyerekek a felmerülő kérdéseikre is
választ kaphattak. Az interaktív vetítés
nagyon hatásos volt.
A hatodikosokkal Czigány Ildikó az állatok és az ember kapcsolatáról, a hasonló, ill. közös betegségekről beszélt,
azok megelőzéséről. Találkozásunk
folyományaként tavasszal a Heltay Kutyaotthont is meglátogathatjuk.
A hetedikesekhez Budapestről érkeztek

az előadók. A három látássérült és kísérőjük, a vakvezető kutya mély benyomást tett a gyerekekre. Előadásukkal,
programjukkal ráhangolta a fiatalokat
a vakok és látássérültek gondjaira, életére, lehetőségeire, munkájára. A gyerekek szituációs játékok keretén belül
kipróbálhatták, milyen vaknak lenni az
utcán, a moziban, otthon. A szünetekben sok más évfolyamra járó diákot is
magukhoz vonzottak.
A nyolcadik osztályosok számára Mlatilik Tímea váci rendőrnő tartott képekkel és kisfilmekkel színesített előadást
a drogokról, azok különböző fajtáiról,
használatáról, annak következményeiről. Lendületes előadása magával ragadta a gyerekeket.
Reméljük, a hagyomány jövőre sem
szakad meg! „

Pályaválasztás:

Közben a nyolcadikos tanulók komoly
döntés előtt állnak. Merre tovább? A
sződligeti iskolában megtartották a
pályaválasztási szülői értekezletet, és
a továbbtanulás lehetőségeiről is folyamatosan tájékozódnak a diákok és
szüleik egyaránt. A meghívott iskola
igazgatók is segítettek ebben az előadásaikkal

Versenyek, kirándulások:

Novemberben Bolyai Anyanyelvi versenyen vett részt Helembai Írisz, Méhes Anna, Bartos Viktória 8.a osztályos
tanulók: 70-ből a 20. helyezést érték
el.

December 6-án minden osztályba ellátogatott a Mikulás a gyerekek legnagyobb örömére. Az iskola közösségi
terei, illetve az osztályok immár december elejétől karácsonyi díszben
pompáznak.

Miénk a színpad:

A Gárdonyi Géza Általános Iskola
egyik legnagyobb volumenű produkciója a Miénk a színpad elnevezésű
gálaelőadás, mely idén december
8-án került megrendezésre. A diákok
nagyszerű produkciókkal léptek fel. A
kedves közönség sokoldalú tehetséges diákokat láthatott, ahol volt tánc,
zene, ének, hangszeres bemutató,
próza-, színdarabrészlet, akrobatikus
mutatvány, különböző fény-, és látványtechnika bevonásával. Csak néhány cím a produkciókból: A fehér tél
himnusza; Diákszerelem- jelenet; Kell
egy kis őrültség- tánc; Falusi lakodalmas jelenet; Baj van a részeg tengerésszel- tánc; Fiúk és lányok – jelenet;
Heal the world – ének; Banyabalhé
–jelenet; UFO-k a Földön- talajtorna;
Afrikan dance; Kamaszok – jelenet;
Macskaduett- kórus; A sirály a király?
– jelenet; „10 perc” - musical részlet;
Swing Low – spirituálé; Mi vagyunk a
grund – dal; mindemellett még gitár,
furulya, zongora szóló is megszólalt a
bátor diákoktól. Nem kell más, csak
egy színpad, és megannyi más oldalát is megmutathatja a diák, s tanár
egyaránt. Köszönet mindenkinek a
jó hangulatért! A képek magukért beszélnek.
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Tavaszi zsongás a Gárdonyiban
Alig ért véget a „Miénk a színpad” kulturális bemutató az
iskolában, még decemberben ismét megtelt a tornaterem,
hogy a Karácsonyi ünnepet közösen ünnepeljük meg. Ebben a tanévben a 3. osztályosok kedveskedtek műsorukkal.
A gyerekek nagyon örültek a lehetőségnek, hogy felléphetnek. A sikeres műsor érdekében lelkesen próbáltak. Az előadás zenés – verses összeállítás volt, melynek keretein belül
előadták Móra Ferenc: Didergő király című művét és a Betlehemi pásztorjátékot is, a Csavargók karácsonya címmel.
A nézők nagy tapssal jutalmazták őket. Az ünneplés végén
az egész iskola együtt énekelte a NOX: Szent ünnep című
dalát. Ezután mindenki meghitt hangulatban térhetett haza.

ból a 4.b, 3.b, 2.b, osztály képviseltette magát. A tanulók
névsora:
4.b: Bella Zsombor, Danczi Imola, Fenyvesi Borbála, Huszár Márk, Kazár Boglárka, Kecskeméti-Bolyóczki Márk, Király Dániel, Petró Laura, Rőth Áron, Simon Vince
2.b: Adamcsek Balázs
3.b: Plette Gyöngyi, Szinte Dávid, Pisák Ádám, Rutkay
Ádám
A könyvjutalmat ünnepi keretek között az alsó tagozatosok
jelenlétében adták át, ahol a gyerekek megnézhették, kézbe is vehették a könyveket. A későbbiekben a könyvek a
könyvtárból kikölcsönözhetők.

Tudásbajnokság
Még decemberben egy nagyszerű meglepetésben volt részünk. Alsó tagozatos tanulók a Tudásbajnokság 6 fordulós versenyén vettek részt, mely egész évben tart. Továbbá
lehetőséget biztosít egy megyei fordulón való részvételre,
ami az idén április 13-án kerül megrendezésre. Izgalmas,
gondolkodtató feladatain keresztül a gyerekek kíváncsiságát megragadva plusz ismeretekhez juttatja őket. Minden
tantárgyban és minden évfolyamon kínál lehetőséget. Diákjaink matematika, környezetismeret, szövegértés, angol
és az anyanyelv tantárgyakat választották. Néhányan több
témában is kipróbálták magukat.
Mivel az olvasás megszerettetése az egyik fő célja, ezért
minden évben lehetőséget biztosít iskoláknak és osztályközösségeknek is, hogy könyveket nyerjenek.
Az idén 50 intézményt sorsoltak ki, ahol a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola a 2. helyet szerezte meg, így
250 000 Ft értékű könyvjutalmat nyert. A pályázat feltétele
volt, hogy 15 diák jelentkezzen a versenyre. A mi iskolánk-

Kirándulások, programok
Február 2-án a felső tagozatos Természetismeret szakkörösök a Magyar Természettudományi Múzeumba látogattak el
Kröel – Dulayné Varga Magdolna tanárnő vezetésével.
Február 8-án iskolánkból több, mint 150 tanuló vett részt a
Madách Imre Művelődési Központban, a Váci Ifjúsági Fúvószenekar koncertjén. A színpadon sződligeti diák is fellépett. A szervező Káponainé Dégi Lívia tanárnő volt.
Farsang
Farsangi hangulatban telt a február eleje. Az alsó tagozatos
diákok nagy lelkesedéssel készítettek álarcokat, szemüvegeket. Ötletes jelmezekben vonultak fel, s a Ki mit tud - ban
is vicces történeteket, vagy tornamutatványokat adtak elő
társaiknak. A felső tagozatosak is parodizálták a nagy sztárokat, majd tánccal ünnepeltek.
Jótékonysági bál
Február 3-án a Sződligeti Iskolás Gyermekekért Alapítvány
Jótékonysági bált rendezett
az iskola tornatermében.
A gyönyörűen feldíszített
helységben a nyolcadikos
tanulók nyitótánccal és iskolánk táncművészeti csoportja akrobatikus tánccal
mutatkozott be. A diákok
szülei és a bál 140 résztvevője csodálhatta őket. A bál
hangulatáról a Just Schowband zenekar, a „Népművészet Ifjú Mesterei” Ónodi Attila és Csécsi Katalin
gondoskodott. A bál sikere
magáért beszél.
Versenyekben, programokban, ünnepekben iskolánknak továbbra is lesz lehetősége. Tavaszi frissességgel
nézünk elébe.
Szabó Bernadett
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Sződligeti civilek oldala
Kedves Olvasók!
A sződligeti civilek kezdeményezésére ezentúl lapunkban
külön rovatban számolunk be a község civil szervezeteinek életéről, várható programjairól. Örömmel fogadjuk az
Önök leveleit, írásait is a szervezetek életéről, élményeikről. Ezúton is, minden szervezet nevében hívjuk, várjuk
önöket az önöknek tetsző csoportba, legyen aktív részese
a sződligeti civil életnek!
Női nyugdíjas klub, Férfi nyugdíjas klub, Civilek Sződligetért Egyesülete, Sződligetiek Baráti Köre, Éppen ráérek
klub, Okos nők klubja, Horgászok, Barangolók, Túrázók,
Képzőművészek Baráti Köre, Vöröskereszt, Tiszta Forrás
Egyesület,…

Kik a civilek?
Mit értünk civil társadalmon?
A civil társadalom személyek önszerveződő, önkéntes, közjó érdekében végzett tevékenységeinek összessége. A polgári kezdeményezések a társadalmi-kulturális élet fontos
elemei, szerepvállalásuk révén nagyban hozzájárulnak a
társadalmi problémák azonosításához, eredményes rendezéséhez és közösségi szükségletek kielégítéséhez. [1]
A civil társadalom a felmerülő helyzetekre spontán vagy
újszerűen reagál, ezáltal elkülöníthető a családi, állami és
a piaci struktúráktól. Az ismétlődő tevékenységek intézményesülése során civil szervezetek jönnek létre.
forrás:www.wikipedia.hu
A sződligeti civil szervezetek vezetői havi rendszerességgel
találkoztak az elmúlt hónapokban, hogy még hatékonyabban tudjanak egymással együtt működni. javaslatot tettek
egy zárható hirdető tábla kihelyezésére a falu központjába,
ahol minden szervezet az éppen aktuális programjairól értesítheti az érdeklődőket, illetve létre hoznak egy facebook
oldalt is hamarosan, ahol szintén egymás eseményeiről értesülhetnek az érdeklődők. Tervbe van egy nyomtatott hírlevél létrehozása is, mely havonta érkezne a postaládákba.
Addig is álljon itt néhány ajánló dátum a teljesség igénye
nélkül a szervezetek életéből:
Női nyugdíjas klub minden hónap első kedd 15 óra Közösségi Ház, Férfi nyugdíjas klub minden hónap első csütörtök
16 óra Közösségi Ház, Okos nők klubja havi egy alkalom
szombat (részletes program lásd alább), Éppen ráérek klub
minden pénteken 10 órától Közösségi Ház, Sződligetiek

Baráti Köre ( lásd alább), Barangolók havi egy alkalom péntek esténként Közösségi Ház.
Információt kérjenek a Közösségi Ház könyvtárában,
27-504-058, kovacscris@freemail.hu, de legjobb személyesen, keressen bizalommal elirányítom az Önt érdeklődő
csoporthoz, vezetőjéhez.

Sződligetiek Baráti Köre
eseményei júniusig
02.22. 17.30 Baráti Kör megbeszélés
		Közösségi ház
03.29. 17.30 Baráti Kör közgyűlés
		Közösségi ház
04.26. 17.30 Baráti Köt megbeszélés
		Közösségi ház
05.31. 17.30 Baráti Köt megbeszélés
		Közösségi ház
06.02.		Nemzeti Összetartozás Napi
megemlékezés, Főtér
06.28 17.30 Baráti Köt megbeszélés
		Közösségi ház

Okos Nők eseményei
Januárban a Senior táncról, februárban a Fák, erdők életéről
hallgathattak előadást a klub résztvevői
március 10. Pápay Eszter írőnő zenés, verses műsora,
április 14. Hangtál fürdő – Szabó Ildikó vezetésével,
május 12. Dietetikus vendége lesz a klubnak.
Tavaszi kirándulás ( időpont egyeztetés alatt) Kecskemét
Mercedes gyár és városnézés
Érdeklődés esetén keressék Bódi Istvánné Zsuzsát
06-20-944-484

Horgászok, figyelem!
Horgászengedélyek osztása 2018. március 31-ig minden
hétfőn 17-19 óráig a Közösségi Ház könyvtárában.
Tavi közmunka időpontjai:2018. március 17. 18. 24. 25. és
április 07. 08.
Az egyesület adószáma: 19833626-1-13 ( SZJA 1% utalás
esetén)
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Reszkess Hollywood, jön Sződliget!

No, mondjuk addig még bizonyára pár ponty és keszeg a lokálpatrióta szemlélettel és remek közösséggel bíró sződligeti
pecások horgára fog akadni, ám a településünkön, a horgásztó mentén zajló filmforgatás sztorija is filmvászonra való.
Történt pedig még anno 2014 második felében, hogy a már
addig is fantasztikus fotóiról ismert sződligeti Dvornik Gábor településünk közkedvelt kiránduló helyén, a horgásztó környékén készített képeket. Egy egész éjszakát töltött a
helyszínen, hogy a megfelelő fényviszonyokat elkapja és
megörökítse. A misztikus hangulatú The Village (Falu) címmel ellátott remekművét aztán beküldte az ámulatba ejtő
fotókat közlő, világszerte ismert és kedvelt National Geographic magazin számára is.
Nem is maradt el az elismerés: a felvétel – amelyet lapunk
rendelkezésére is bocsátott a szerző és ez volt a Sződligeti
Hírforrás 2015-ös első számának címlapfotója – bejárta a
világot, meghódította az internet közönségét, a fotót közlő
magazin 2015. január 3-án a „Nap Fotójának” választotta. Mindenki szuperlatívuszokban szólt a bravúros képről.
Amely aztán egy másik művészeti ág, a filmgyártás képviselőit is Sződligetre csábította.
Tavaly ugyanis a megkeresték a fotók helyszínéül szolgáló horgásztó hasznosításával, karbantartásával foglalkozó
Sződligeti Horgász Egyesületet azzal az ötlettel, hogy ez
a terület tökéletesen megfelelne nekik egy nagyszabású
mozifilm forgatásához. Terveik szerint minden évszakban
egy-egy hétre kérnék a helyszíni forgatás lehetőségét, mely

ellentételezéseként összesen 8 millió forintot fizetnének. A
filmesek azt is vállalták, hogy igény esetén minden külsős
munkára helyi vállalkozásokat kérnek fel.
A sződligeti horgászoknak tetszett az ötlet, melyre a területgazda önkormányzat is rábólintott, majd lebonyolította a
használatba adási szerződés megkötését is. A megegyezés
értelmében a támogatási díjból befolyt összegből 7 millió
forintot a tó kezelője, a Sződligeti Sporthorgász Egyesület
kapj meg támogatásként. Ezt az összeget a tó vízellátásának biztosítására (mederkotrás), illetve, a forgatást követő
helyreállítási munkákra kívánják felhasználni. A további egy
millió forintot pedig a településünkön működő civilegyesületek pályázati alapjába emelnek be.
A terveknek megfelelően a díszletépítés után a filmforgatás
is megkezdődött. Az alkotásról annyit már tudni, hogy Spirál
lesz a címe és magyar-román koprodukcióban készül. Rendezője Felméri Cecília, akinek ez lesz az első mozifilmje. A
misztikus thriller sztorija egy tóparton játszódik: hátborzongató háromszögtörténet egy férfi és két nő közötti kapcsolatról. Nem akárki játssza a mozifilm főszerepét: a feladatot
a nemrég az egyik legrangosabb filmes elismerésben részesített – a legjobb színésznő kategóriában Európai Filmdíjat
kapó – gyönyörű magyar Borbély Alexandra vállalta el.
Idén tehát több alkalommal is összefuthatunk a filmes stábbal és híres színészekkel Sződligeten. Fogadjuk őket tisztelettel és szeretettel, segítsük munkájukat!
Hogy a Dvornik Gábor fotója által elindított sződligeti művészeti álomsztori folytatódhasson.
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A szép és eredményes tavasz
reményében
Mint azt az előző lapszámunkban olvasható szezon összefoglalónkban megírtuk, a megyei focibajnokság harmadik
vonalában szereplő sződligeti gárda jó úton halad afelé,
hogy biztosítsa az osztályban maradását a várható nyári átszervezés után is. (A megyei szövetség tervei szerint a csoportok felső felében végzők szerepelnének csak az új rendszerű harmadosztályban a következő pontvadászaton.)
A Letkés kizárásával 13 csapatosra szűkült mezőnyben
a Sződliget SMTE a bajnokság első körében lejátszott egy
tucat mérkőzéséből öt alkalommal nyert és ugyanennyi
döntetlen mellett mindössze kétszer hagyta el vesztesen a
pályát. Az így megszerzett 20 ponttal a két veretlen (Püspökhatvan, Nagymaros) és a Kóspallag mögött az előkelő 4.
helyen töltötte a téli szünetet együttesünk.
Ám a pihenő gyorsan letelt és lapunk terjesztése után nem

sokkal máris megkezdődik a pontvadászat második felvonása, újabb 12 összecsapással. A megyei szövetségben elkészítették a tavaszi fordulók menetrendjét. Eszerint a rajt
március első hétvégéjén lesz: a mieink a pencieket fogadják. (Az őszihez hasonlóan, a tavaszi hazai mérkőzéseket is
szombatonként rendezi meg a sződligeti klub.) Ezt követően
– egy hét szünet után – Zebegénybe látogat csapatunk. Mivel ez a két csapat a csoport sereghajtója, reménykedhetünk
egy sikeres rajtban, amely aztán akár folytatódhat is, hiszen
ezután két hazai összecsapás következik majd.
A sződligeti fiúk mindenesetre szeretettel várják a drukkereket a mérkőzéseikre. Szóljon hangosan a
HAJRÁ SZŐDLIGET!
(A Sződliget SMTE tavaszi teljes menetrendje képünkön látható.)
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Kiállítások
Sződliget 2018.
Közösségi Ház
Sződliget, Szent István u. 29.

Szenior közösségi örömtánc

40 éve hódít Európában, több ezer tanár, millió táncos.
14 tagállam országa csatlakozott a mozgalomhoz.
MI a TITOK?
Sport-mozgás – új szenior szabadidős kíméletes sporttevékenység; tánc-mozgás lehetőség
Tanulás – a táncok, lépések megtanulása figyelmet igényel.
Amerikai és európai kutatók bizonyították, hogy a tánc76%-ban képes legeredményesebben segíteni a szellemi
frissesség megőrzését! Rendszeres használattal eredményes
a stroke utána rehabilitációban.
Élmény – Egyszerű koreográfiák, csodás melódiák. Régi
ismerősökkel és új barátokkal a közös egy óra élménnyé
válik. A mozgás, zene hatására az agyban termelődődő
szerotonin (boldogsághormon) aktivizálódik és hatni kezd.
Zseniális varázsszer! Mosoly az arcokon.
Figyelmet, tanulást igénylő élményszerű táncos mozgásforma közösségben sok mosollyal, jókedvvel. A titkokat együtt
felfedezni és átélni a legjobb!
Várjuk a mozogni, táncolni vágyókat minden héten csütörtökön 14.30-tól a Közösségi Házba!

2018.
március 24. Póth Vecsei Mária
április 20. Benk Katalin-Gebora István
május 25. B. Tóth Éva-Kollár László
június 23. sződligeti tehetséges gyerekek
augusztus 25. Kalmár Kornélia-Kalmár Géza
szeptember 28. Válint Ingrid-Bíró Ferenc
október 27. Gálosné Szűcs Emília-Dvornik Gábor
november 23. Glicza Flórián
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Kedves szülők!
Bizonyára több családban gondot okozott már az, hogy nem
mindig sikerültek az iskolai feleletek, tesztek, dolgozatok, esetleg
vizsgák. A további konfliktusok és kudarcok elkerülése érdekében szívesen nyújtok Önöknek és gyermeküknek (gyerekeiknek)
segítséget. Természetesen felmérem a csoporton belül az egyéni gondokat is, hogy személyre szabottan is tudjak foglalkozni a
résztvevőkkel. Szeretném a tapasztalataimat megosztani a kurzus
végén Önökkel, és elmondani, hogy otthon miben és hogyan
tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy egy-egy tanév ne szorongásokat, bánatokat okozzon, hanem örömöt és sok-sok mosolyt.

KEDVES ISKOLÁS BARÁTOM!
TANULJ MEG TANULNI JÁTSZVA, KÖNNYEDÉN!
Tudom, hogy neked két szombat délelőtt elég lesz ehhez.
Utána ezt a félévet és a következőket is sikeresebben fogod zárni, mint az előzőket.
Vannak olyan trükkök, amelyek segíthetnek neked a tanulást kellemesebbé, gyorsabbá, eredményesebbé tenni.
Tippeket kaphatsz tőlem a felkészüléshez, meg ahhoz, hogyan tartsd meg a fejedben mindazt a sok-sok dolgot, amit
tudnod kell, és segítek abban is, hogyan felelj majd jól az iskolában, illetve hogyan írj remek dolgozatot, s ha kell,
hogyan vizsgázz később sikeresen.
Tanfolyam időpontja 2018. március 24. és 31. 9.00-13.00, 31-én 13.00-15.00 beszélgetés a szülőkkel
Helyszín: Közösségi Ház ( Sződliget Szent István u. 29.)
Tanfolyam díja: 8800 Ft
Jelentkezés, 2000Ft előleg befizetésével 2018. március 12-ig a Közösségi Házban
(elérhetőségek: 27-504-058, kovacscris@freemail.hu )
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Biorezonanciás felmérés testünk állapotáról
Kedves Érdeklődő!
Környezetünk hatása a test egyensúlyát felborítja, természetes rezgéseit elhangolja. A levegőben lévő gázok, a vízben
oldott méreganyagok, a stressz, a mozgáshiány, a kevés folyadék fogyasztás, az alkoholos italok, dohányzás, gyógyszerek mind rombolják egészségünket. A mobiltelefonok,
mikrohullámú berendezések és számos elektromos készülékek okozta elektroszmog akadályozza a szervezet tökéletes
működését.

Ha érdekel az INGYENES felmérés,
jelentkezz Kovács Krisztánál!
Helyszín: Közösségi Ház
Időpont: 2018. március 23.
A felmérést végzi: Csendes-Kalmár Veronika
Várunk sok szeretettel!

Szeretnéd megtudni, hogy minden rendben van-e az egészségeddel vagy lehet valami probléma, amire jó lenne odafigyelni?
Szeretnél törődni magaddal akkor is, amikor még a betegség tünetei nem jelentkeznek vagy minden vizsgálat negatív
eredménnyel járt, de mégsem érzed jól magad a bőrödben?
Akkor ez a lehetőség Neked szól!
A felmérés során a következő területekről kaphatsz információkat:
- nyomelemek, ásványi anyagok
- toxinok
- vércukor, vitaminok
- tüdőfunkció, keringés és agyi idegek állapota
- gyomor-és bélrendszer
- epehólyag, máj, hasnyálmirigy, vese működése
- kiválasztórendszer, immunrendszer állapota
- női/férfi nemi működés
A biorezonanciás felmérés:
- gyors és fájdalommentes
- részletes tájékoztatást nyújt szerveid működéséről
- sejtjeid elektromos tevékenységét vizsgálja
Hogyan működik?
A biorezonanciás felmérés során az emberi szervezetben
mért különböző rezgéseket egy mikroprocesszorral felszerelt biorezonancia készülékbe vezetik, amely kiértékeli azokat.
A készülék megmutatja, mik az eltérések az egészséges állapottól és miket szükséges kiegyenlíteni, korrigálni.

VÁRANDÓSSÁG, SZÜLÉS ÉS BABÁZÁS TERMÉSZETES
VITAMINOKKAL, NATÚRKOZMETIKUMOKKAL
– Szeretnéd elkerülni/csökkenteni a várandósság alatti
émelygést, hányingert?
– Mely ásványi anyagok, vitaminok felelnek a
csontokért, az egészséges idegrendszerért?
– Mivel tudod biztosítani ezt magzatod számára?
– Hogyan támogathatjuk a csíkos has mielőbbi
eltűnését, a császárheg gyógyulását és a gátseb
enyhülését?
– Mivel tudod serkenteni az anyatejet?
– Hogyan lehet a kisebesedett mellbimbót kezelni?
– Mit adjunk a hasfájós babának, milyen fogkrémet
használjunk a növekvő fogacskákra?
– Mivel kezeljük a kipirosodott popsit, ekcémás bőrt?
– Milyen fürdetőt, sampont használjunk a kicsinél?
Választ kaphatsz ezekre a kérdésekre
2018. március 23-án délelőtt 10 órakor
egy kötetlen beszélgetés keretében, ráadásul
a termékeket is kipróbálhatod
Az előadást tartja: Csendes-Kalmár Veronika
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Kedves Szülők és Gyerekek!
A Sződliget Nagyközség Önkormányzata idén is lehetővé
teszi a Gondozási Központ Család és Gyermekjóléti Szolgálatának, hogy 6 héten át a Sződligeti és a környékbeli
gyermekeknek nyári tábor keretein belül programokat szervezzen.
Az idei nyáron hat hétre szerveztünk gazdag élményekkel
teli programokat, hogy ki ki megtalálja a maga kedvére valót.
Az elmúlt évek tapasztalataira hagyatkozva mellékeljük a
jelentkezési lapot, ahol kérjük megjelölni, mely hétre szeretne a gyermek jönni, illetve a többi kérdésre válaszolva
azokat figyelembe véve biztosítunk számára megfelelő ellátást.
A színes programokra történő jelentkezési sorrend dönti el
a választott héten való részvételt, mely a kollégákkal és a
helységek befogadóképességeivel összesen 20 fő gyermek
részére, reggel 9 óra és délután 15 óra közötti időszakban
tudjuk biztosítani felügyeletüket.
Kérjük, hogy a gyermekek otthon reggelizzenek meg, mert
Tervezett programjaink:
1. hét Hagyományok hete
2. hét Sportoljunk együtt
3. hét Nyugi hét
4. hét Kézműves tábor
5. hét Érezd jól magad!
6. hét Valláskultúra

napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk a táborban. Természetesen gyümölcs hűtve, és finom innivalók, illetve a
mindig éhes gyermekeknek biztosítunk uzsonnát, gyermek
pocakja éhen nem marad!
Szeretnénk, ha a tábori programok a gyermekek szórakozásáról és az élményekről szólnának, ezért a hét/hetek kiválasztásánál vegyék figyelembe a gyermekek érdeklődési
körét.
A jelentkezési lapok leadásának határideje: 2018. június 20.
azokat kérjük eljuttatni a Gondozási Központ gyűjtőládájába, vagy a családsegítő munkatársak részére.
Tervezett szülői értekezlet: 2018. június 28. 17 óra Közösségi Ház, ahol a tábori hozzájárulásokat is befizethetik a
szülők.
A tábori hozzájárulás az idén is 5000 Ft/hét/ gyermek!
Apukáknak külön feladatként szolgál, hogy ismét sok biciklis programot tervezünk az egészséges életmód fenntartása
érdekében, így kérjük a járművek kellő felkészítését.
A tábori programok változtatásának jogát fenntartjuk!

Táborvezető: Kucsora István
Táborvezető: Pintérné Edina
Táborvezető: Gurdon Katalin
Táborvezető: Bíró Ferenc
Táborvezető: Dömötörné Judit
Táborvezető: Szaniszló atya

1.hét Hagyományok hete
Hétfő: Népi gyógyászati módok (gyógynövények, fitoterápia)
Kedd: Magyar eleink harcművészete, középkori hadviselésMeghívott vendég: László Zoltán
Szerda: Népi játékok-Méta, csülközés
Csütörtök: Hagyomány a mai világban, avagy a tea útja
Péntek: Kirándulás - Börzsöny? Várlátogatás, vonattal utazás - számháború
		
2. hét Sportoljunk együtt
Hétfő: Sárkányhajózás a Dunán -Vác 500/fő
Kedd: Akadályverseny Sződliget településen-Bőcs Misi bácsi meghívása
Szerda: Zumba Bagyinszki Anikó oktatóval
Csütörtök: Horgásszunk együtt!
Péntek: Kirándulás biciklivel Kismaros (Börzsöny morgó)
vagy Jetski
		
3. hét Nyugi hét
Hétfő: Vácrátót kutyamenhely látogatás- Kutyavezetés tudománya
Kedd: Íjászkodjunk együtt- vadászat, állatvilágunk az erdőben Vendég: Bányavári Pál
Szerda: Sólyomember - állatbemutató
Csütörtök: Zöld-híd Gödöllő-látogatás
Péntek: Kirándulás- Flock puszta

07.09-07.13.
07.16-07.20.
07.23-07.27.
07.30-08.03.
08.06-08.10.
08.13-08.17.

Önkormányzat udvara
Önkormányzat udvara
Plébánia
Sződliget, Somogyi B. u.3.
Plébánia
Plébánia

4. hét Kézműves tábor
Hétfő: Egyéni gipsz maszk készítése és festése
Kedd: Bőrképek készítése
Szerda: Agyagtárgyak kézzel és korongozás
Csütörtök: Bőrtárgyak (karkötő, medál)
Péntek: Kirándulás képzőművészeti kiállításra – Bp. Szépművészeti múzeumba
Szépművészeti Múzeum
5. hét Érezd jól magad!
Hétfő: Elsősegélynyújtás!
Kedd: Fonalnap
Szerda: Játék a szabadban – Foci a Duna-parton Duna élővilága Benkő Csillával
Csütörtök: Fejtörő játékok – Nagyi nap!
Péntek: Süssünk együtt! Sütinap!!! – sütés nélküli gyors sütikészítés
		
6. hét Valláskultúra
Hétfőtől péntekig: Szaniszló atya – egyéni programrend
Várjuk a jelentkezőket sok szeretettel!
Gondozási Központ munkatársai
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JELENTKEZÉSI LAP

2018. július 9–2018. augusztus 17.
Gondozási Központ Családsegítő -és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nyári tábora
A tábor időpontjai és helyszínei:
1. hét Hagyományok hete
2. hét Sportoljunk együtt
3. hét Nyugi hét
4. hét Kézműves tábor
5. hét Érezd jól magad!
6. hét Valláskultúra

Táborvezető: Kucsora István
Táborvezető: Pintérné Edina
Táborvezető: Gurdon Katalin
Táborvezető: Bíró Ferenc
Táborvezető: Dömötörné Judit
Táborvezető: Szaniszló atya

07.09-07.13.
07.16-07.20.
07.23-07.27.
07.30-08.03.
08.06-08.10.
08.13-08.17.

Önkormányzat udvara
Önkormányzat udvara
Plébánia épülete		
Sződliget, Somogyi B. u.3.
Plébánia épülete		
Plébánia épülete		

A táborban 9-15 óráig biztosítunk a gyermekek részére programokat, és napi egyszeri meleg étkezést!
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): Igen / Nem
Hogyan mehet haza a gyermek?

egyedül

szülővel (……………………………….)

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

1.hét

2.hét. 3.hét 4.hét 5.hét 6.hét (kérjük aláhúzni a megfelelőt)

Kelt: …………………………., 2018………………………….
…………………………………………
a szülő aláírása

……………………………………………
a gyermek aláírása

A jelentkezési lapot és a tábor idejének megjelölésével együtt kérjük leadni: 2018. június 20-ig!
A jelentkezési lapok leadásának helye: Gondozási Központ 2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat irodahelysége
A jelentkezési lapok leadása folyamatos, a határidőig történő jelentkezés a táborban való részvétel feltétele!
A táborok létszáma minimum 10 fő, illetve maximum 20 fő gyermek, így jelentkezési sorrend szerint történik a felvétel!

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)

Kelt: ……………………, 2018………………………………..
………………………………………………….
szülő/gondviselő aláírása
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A Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola
2018-ban tervezett
nyári táborai
A Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola 2018-ban tervezett nyári táborai
ssz.

A tábor neve

Időpont

Korosztály

Hely

Ellátás

Program

Költség

Pedagógusok

20.000 Ft

Dudás Krisztina,
Barna Tímea,
Frankl György,
Opavszkyné Ónodi
Gabriella

1.

Iskolai napközis
tábor

június 18. (hétfő) június 22. (péntek)

1-4. osztály

Iskola
(8:00-16:00)

3 x étkezés

Kézműves foglalkozások, sport, játék
kerékpározás, kirándulások,
Elevenpark, Verőce Kalandpark,
strandolás Max.:50 fő

2.

Felsős kézműves
tábor

június 18. (hétfő) június 22. (péntek)

5-8. osztály

Iskola
(9:00-15:00)

3 x étkezés

Különböző képzőművészeti technikák
kipróbálása

14.000 Ft

Plankné Válint Ingrid

3 x étkezés

Délelőtt anyanyelvi szinten
nyelvoktatás, délután kézműves
foglalkozások.
Max.:40 fő

19.000 Ft

McBrayer Anna, Bill
McBrayer

szállás,
3x étkezés

Fogadott vezető irányításával vízitúra
Min.:14 fő A programban és a
helyszínben változás lehet

kb. 35.000 Ft

Kröel-Dulayné Varga
Magdolna,
Román Erika

Angol és kézműves
3.
tábor

június 25. (hétfő) –
június 29. (péntek)

1-6. osztály

Iskola
(8:00-16:00)

4.

Vízi tábor

június 25. (hétfő)június 29. (péntek)

5-8. osztály

Szigetköz
vándortábor

5.

Erzsébet tábor

július 15 (vasárnap)5-8. osztály
július 20. (péntek)

Zánka, sikeres pályázat esetén. Várható költségek az előző tanév alapján: 1000 Ft/fő+Útiköltség külön busszal (kb.
6000 Ft). A táborban napi 5-szöri étkezést, szállást és programokat biztosítanak. Max.:40 fő
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Koncerttel egybekötött reformkori vacsora
2018. március 14-én 19 órától

a Közösségi Házban
zenél a Lel-tár együttes
finom vacsora+koncert 1848 Ft/2 fő!
Előzetes asztalfoglalás szükséges (kovacscris@freemail.hu, 27-504-058)
A Lel-tár együttes ez év januárjában alakult. A két alapító Robotka Tamás (gitár, vokál) és Czombos Péter (ének,
gitár) előtte több évig a Baradla együttesben zenéltek,
amely a tavalyi év decemberében megszűnt. Kettejükhöz
csatlakozott Siket Anna (hegedű) és Tóth Ferenc (gitár).
Műfajilag nehéz behatárolni az együttest, hiszen a népi
hangzásokon keresztül a rock, blues és jazz műfajok is ke-

verednek a dalok megszólalásakor. Ahogy elöző együttesüknél is, úgy most is kizárólag versek alkotják a dalok
szövegét, melyeket saját maguk által írt zenei köntösbe
öltöztetnek. A márciusi műsor egy teljesen új, melyet erre
az alkalomra állított össze az együttes, melyben a versek
(Petőfi Sándor, Janus Pannonius, Utassy József, Juhász
Gyula) prózaként és dalként is megszólalnak majd.

Szeretettel hívjuk…
Segítségét előre is köszönjük!
Immár hosszú évek hagyománya, hogy Sződligeten március 15-én megnyitja kapuit a Pilvax kávéház a Közösségi Házban. Anyukák kezdeményezésére indult a rendezvény, sok évvel ezelőtt. Akkor a hivatal melletti
játszótérre gyűjtöttük a támogatást. Azóta már gyűjtöttünk táblára, kertrendezésre, konyhai eszközökre. Csapatok, csoportok vállalták fel egy-egy év
rendezvényét. Idén gazda nélkül maradt a kávéház, ezért várjuk az Önök
segítségét, egyéni vállalását. Keressük azokat a lelkes sződligeti lakosokat,
akik szívesen felajánlanának egy tálca süteményt, vagy a munkájukat az
ünnepnapon. Idén Önök döntik el, hogy mire fordítsuk az adományokat!
Jó hír, hogy már azzal is sokat segítenek, ha március 15-én itt fogyasztják
el a reggeli kávét, vagy innen viszik haza az ebédhez a süteményt.
Várjuk jelentkezésüket, felajánlásaikat! Szeretettel várjuk vendégeinket!
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk 2018. április
14-én 18 órától a sződligeti

Gárdonyi Géza Általános Iskolában
tartandó civil szervezetek

Tavaszköszöntő báljára
zenél a Somogyi Band,

borverseny,tombola,táncbemutató,büfé

belépő 500Ft
asztalfoglalás:

kovacscris@freemail.hu,27-504-058
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Hogyan nyerjük vissza energiánkat és
kerüljük el a tavaszi fáradtságot?

Mindannyian ismerjük az érzést: a tavasz közeledtével testünk/szellemünk alig várja a felfrissülést abból a melankólikus állapotból, amit a télnek köszönhető kevesebb mozgás,
megváltozott étkezés (kevesebb friss zöldség, gyümölcs,
több zsírosabb étel), a télies időjárás miatt borongós kedélyállapotunk okoz.
Bélrendszerünk nem csak immunrendszerünk 70-80%-át
adja, hanem belső erőnket is leginkább Neki köszönhetjük,
ezért nagyon fontos, hogy megfelelően támogassuk.
A bélflóra fő funkciója a kórokozókkal szembeni védelem.
Ha a bélflóránk egyensúlya felborul és a káros baktériumok
száma megnő, célszerű probiotikumokat, prebiotikumokat
alkalmaznunk az egyensúly helyreállítása érdekében.
A tavasz közeledtével érdemes tisztítókúrát vagy egy rövid
böjtöt beiktatni, ám ezek alkalmazása előtt mindenképpen
kérjük ki orvosunk tanácsát.
Akinek a tisztítókúra nagy falat, kezdheti kisebb lépésben is.
A legtöbb ember szervezete nagyon savas a sok készen vásárolt, feldolgozott termék, a cukrozott, lisztes ételek, az alkohol, a fekete tea, az édes gyümölcsök fogyasztása miatt.
Ezért érdemes kicsit jobban odafigyelni, s minden irányból
megtámogatni a szervezetet:
-	
lúgosító ételek fogyasztásával: az összes zöldségféle,
lencse, tofu, mandula, köménymag, szezámmag, hidegen sajtolt lenmagolaj, halolaj, olívaolaj, grapefruit, citrom, meggy
- sok ásvány és szerves vitamin pótlásával
- méhészeti termékek, virágpor, propolisz fogyasztásával
- napi 3 liter víz ivásával (víz vagy gyógytea)
- masszázsokkal
A lúgosítás mellett/után erősítsük meg az immunrendszerünket.

Immunerősítéshez nagyon fontos az A, C, D, E vitaminok
bevitele (paraj, petrezselyem, búzacsíra, virágpor, cékla,
káposzta, paprika, tömény kakaó, algák, csírázó magvak,
hidegen sajtolt olajok, piros és fekete bogyós gyümölcsök,
diófélék, mandula, csipkebogyó, citrusok.
Az ételek mellett illóolajokkal is segíthetjük testünk működését.
Az egyik legismertebb illóolajunk a citromolaj. Élettani szerepe igen fontos; használjuk gyulladások ellen, gyomorégés
ellen, hasmenés ellen, herpesz ellen, szabályozza a vérnyomást.
Másik kedvelt ismerős a mentaolaj. Alkalmazzuk fejfájás,
migrén ellen, torokgyulladásra, hörghurut ellen, visszér ellen.
Immunerősítésre ajánlott az citromfű, levendula, kakukkfű,
orbánc, eukaliptusz.
Az olajak minősége mind külsőleg, mind belsőleg igen fontos, csak 100%-os tisztaságú esszenciákat használjunk gyógyászati célra.
Az étkezés mellett a mozgásnak legalább olyan fontos szerepe van.
Sétáljunk, kocogjunk, jógázzunk, fussunk, kerékpározzunk.
A rendszeres testmozgás erősíti keringésünket, izmainkat
csontjainkat, immunrendszerünket.
A test mellett ápoljuk lelkünket is: gondolkozzunk pozitívan, kerüljük a felesleges konfliktusokat, legyünk többet
együtt családtagjainkkal, barátainkkal.
A TEST, LÉLEK, SZELLEM egysége adja igazi egészségünket.

Szeretlek Csuti

Bajkánné Vitéz Krisztina
Csendes-Kalmár Veronika
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Főzőverseny 2018.
A Civilek Sződligetért Egyesület
szeretettel és tisztelettel meghív minden érdeklődőt
2018. május elsején megrendezésre kerülő

Sződligeti Vándor Fakanál főzőversenyre.
Töltsük együtt a majálist a már hagyományosnak mondható
vidám közösségi programon.
Időpont: 2018. május 1.
Hely: üvegház étterem melletti kisrét
A főzőverseny tárgya:
darált húsból készült ételek
(a fő alapanyag: sertés, vagy marha, vagy baromfi darált hús. Ebből bármit lehet
főzni, szabadon szárnyalhat a fantázia, egyéb megkötés nincs.)
Program:
Helyfoglalás: legkésőbb 09 óráig
Májusfa állítás ,
Barátságpohár: kb.9.30-kor
Megnyitó: májusfa állítás után
Főzés megkezdése: kb. 9,45-kor
Eredményhirdetés: kb. 13 órakor
Minden csapat kap 1 db sörpad garnitúrát,
egyéb felszerelésről, kellékekről a csapatok gondoskodnak.
Várjuk civil szervezetek, pártok, intézmények, családok,
baráti társaságok jelentkezését.
Regisztráció: 2018.április 25-ig, szóban, vagy írásban az alábbi
elérhetőségek egyikén:dr. Somogyi István: mobil: 06-20-9120596, 06-27-353-739
somogyiistvan@upcmail.hu e-mailen.
Sződliget, 2018. február 1.

Dr. Somogyi István szervező

32www.szodliget.hu

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk
2018. március 15-én 10 órakor
községünk főterén tartandó
ünnepi megemlékezésünkre
és az azt követő koszorúzásra.
Ünnepi beszédet mond:
Tari Istvánné alpolgármester
az ünnepség előtt és után
9.00-12.00
a Közösségi Ház
jótékonysági
Pilvax kávéházzal várja
a kedves vendégeket
2018. március 14-én
19 órától a közösségi Házban
koncerttel egybekötött
reformkori vacsora
várja az érdeklődőket,
fellép a Lel-tár együttes
(előzetes bejelentkezés szükséges)

