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Tisztelt Hölgyeim és Uraim,  
Sződliget polgárai!

A már jól megszokott módon idő-
ről-időre, ezúton is tájékozta-
tom a település polgárait az ak-

tualitásokról. 
Örömmel számolok be arról, hogy 
Sződligeten tovább folytatódnak a fej-
lesztések. Mire ez az újság megjelenik, 
már aszfaltréteg került a lakóparki szét-
fagyott betonutakra. Az önkormány-
zatunk itt, a lakóparkban vett több 
telket is. Egy részét befektetési céllal. 
Egy ingatlanon pedig a következő év-
ben játszóteret szeretnénk építeni az 
itt lakó családok részére. Folyamatos 
tárgyalásban vagyunk az ún. málnás 
területek lakóival is. A korábbi évek-
ből örökölt áldatlan helyzetet sikerült 
megoldanunk. A telektulajdonosok 
lemondanak az önkormányzat javára 
a telkük egy részéről. Ezeket a kis te-
rületeket az önkormányzat összevonja 
egy helyrajzi szám alá és utat alakít ki 
belőlük. Az út alatt pedig lehetővé vá-
lik a közművek kiépítése. Így már víz, 
csatorna és gáz kerülhet az ingatlanok-
ra és elindulhatnak az építkezések. 
A Határ út - mint gyűjtőút - kritikus 
pont volt eddig Sződligeten. A folya-
matos járda hiányában az emberek 
az úttesten közlekedtek, ezzel veszé-
lyeztetve a saját testi épségüket is. 
Igyekeztünk megoldani ezt a veszélyes 
helyzetet is, még mielőtt valamilyen 
tragikus baleset történne. Ezért egy 
kerékpárút kerül kiépítésre az úttest 
mellett. Kiemelt szegély választja el a 
gépjárműforgalomtól a kerékpárosok 
és gyalogosok közlekedésére alkalmas 
120 cm széles útfelületet. Közel 30 
centiméterrel szélesebb úttest jelent 
biztonságosabb haladást. Bízunk ben-
ne, hogy így az egymással szemben 
haladó autósok kényelmesen elférnek, 
a kerékpárosok és a gyalogosok pedig 
biztonságosan tudnak eljutni a céljuk-
hoz. Fontos megemlíteni, hogy megol-
dódik az út csapadékvíz elvezetése is. 
Normál időjárási körülmények között 
már biztosan nem fog befolyni az eső-
víz az útról a házakhoz.
Hamarosan megkezdődik az orvosi 
rendelők energetikai felújítása is. Ez 

annyit jelent, hogy 
külső szigetelést kap 
az épület és felújít-
juk a fűtési rendszert 
is. Úgy vélem, ez-
zel mindenki nyerni 
fog. A háziorvosok-
nak így már jóval 
olcsóbb lesz a rezsi. 
Megvalósulhat az, 
hogy az egyik házi-
orvos délelőtt, a má-
sik háziorvos délután 
rendel. Így elkerül-
hető lesz a váróban 
a zsúfoltság és a par-
koló hiány is. Termé-
szetesen nem állunk 
meg ezen a ponton. 
Van egy érvényes 
beadott pályázatunk 
egy teljes körű felújí-
tásra. Bízom benne, 
hogy ez sikeres lesz. 
De abban az eset-
ben, ha valamilyen 
ok miatt mégsem 
támogatják, akkor 
gördülő módon, a 
következő évben – 
lehetőségeinkhez mérten – ismét rá-
költünk az épületre 10-15 millió forin-
tot. A kisgyermekes családok számára 
is van egy jó hírem. Sikerült megálla-
podnunk a Kék Duna Otthonnal arról, 
hogy átvesszük a Kék Duna gyermek-
megőrzőjét – berendezéssel és dolgo-
zókkal együtt – és ott alakítjuk ki a 7 
fős önkormányzati mini bölcsödét. A 
bölcsőde az óvodavezető asszony irá-
nyítása alatt fog működni. Változtatás 
terveztünk a falunap nevével és prog-
ramjával is. Meggyőződése a képvise-
lő-testületnek, hogy Sződliget kinőtte 
a falu jelleget. Néhány éve ezt már 
jeleztük azzal is, hogy nagyközségi 
rangra emeltük a települést. Most egy 
újabb lépéssel lecseréljük a falunap el-
nevezést is az elegánsabb, a település 
jellegének jobban megfelelő Ligetfesz-
tivál címre. Ugyanezzel a lendülettel a 
programokon is változtatunk. A rurális 

(falusi) területekre jellemző programok 
helyett, polgári programokat fog kínál-
ni önöknek a liget fesztivál. Ennek az 
első felütése lesz az ingyenes Budapest 
Bár koncert július 28-án a főtéren. A 
szeptember 1-én megrendezésre ke-
rülő Liget feszt programjaiban olyan 
csemegére is számíthatnak majd, mint 
Musimbe Dávid standup-os, vagy a 
délszláv trombitafesztivál helyszíné-
ről nevet kapott Guca Partyzans Brass 
Band. A Ligetfeszten kerül első alka-
lommal kiosztásra a Sződliget Dísz-
polgára kitüntető cím is. Díszpolgári 
címre minden sződligeti lakos tehet 
javaslatot. Csak bátorítani tudom önö-
ket, hogy éljenek ezzel a jogukkal.
Remélem, sokak tetszését elnyeri majd 
a minden ízében megújult Sződliget.

Juhász Béla 
polgármester
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Sződligeti delegáció Brüsszelben

Köszönet 
Az Ibolya utcai lakosok nevében szeretnénk köszönetet 
mondani Juhász Béla polgármester úrnak a személyes 
közreműködéséért egy évtizedes probléma megoldásá-
ban . Az Ibolya utcai világítás rendezésével és a beton-
tömb elszállítatásával komoly baleseti veszély hárult el . 

Köszönet : 
az utca lakói

A projektgazda Brüsszel egyik kerülete, Jette volt. A meghí-
vók két dolgot kötöttek ki. Az egyik az, hogy utazásra nem 
használhatunk fel többet személyenként 100 eurónál. A má-
sik az, hogy 14.00 óráig foglaljuk el a szállást (Anderlecht 
kerületben) és 15.00 óráig érjünk oda a Jette kerületben lévő 
Művelődési Központba. Egyébként a teljes költséget, tehát a 
szállást, az étkezést és utólagos elszámolással a közlekedést 
is az EU fizeti. Takarékoskodnunk kellett, hogy kijöjjünk a 
keretből. Fapados járattal mentünk Charleroi reptérig, on-
nan pedig tömegközlekedéssel Brüsszelbe. 

Ahogy Magyarországon, úgy Belgiumban is a tömegközlekedést 
sokan, sokféle ember használja. Talán az első órában szokatlan 
volt a látvány, hogy a villamosan ülnek sárga, fekete bőrű em-
berek és némelyik nő fején kendő van. De pár megálló után ez 
elmúlt. Sőt, ahogy lopva megnéztem az arcokat, ugyanazt az el-
gyötörtséget, fáradtságot láttam rajtuk, mint itthon, a munkából 

hazatérő emberek arcán. Ezek bizony mind egyszerű melósok, 
akik azt az aljamunkát végzik, amit már a kelet-európaiak nem, 
a született belgák pedig pláne nem végeznek el. 
Ugyanebben az időben a szlovéniai Skofje Loka városban 
a kisebbségek helyzetéről szólt a diskurzus. Sződliget itt is 
képviseltette magát. Fontos megjegyezni, hogy az összes 
költséget ebben az esetben is a projektgazda fedezte egy 
unios pályázatból. 
Azt gondolom, hogy EU-s polgárként mindenki számára 
fontos az, hogy ilyen projektekben részt vegyünk. Szeret-
ném kérni azt, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál az 
olyan sződligeti lakosok, akiket érdekel egy ilyen projektben 
való részvétel és jól beszélnek angolul. Szívesen delegáljuk 
őket egy-egy külföldi megbeszélésre azért, hogy képviseljék 
Sződligetet.

Juhász Béla 
polgármester

Már két éve, hogy önkormányzatunk úgy döntött, 
hogy szeretne bekapcsolódni Európa vérkeringé-
sébe. Ezért rendszeresen részt veszünk különböző 
közvetlen EU-s pályázaton. Néha pályázóként, 
néha projektpartnerként. Március közepén ennek 
köszönhetően Brüsszelben voltam egy háromtagú 
küldöttség élén. Egy olyan projektben dolgoztunk, 
aminek a témája a szolidaritás. Sződliget árvízve-
szélyezett, ezért fontos számunkra az, hogy szük-
ség esetén, külső segítséget is kaphassunk.
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Mint az minden bizonnyal Önök előtt is jól ismert, az il-
letékes állami szervek váratlanul – és különösebb indoklás 
nélkül – kivették az M2-es gyorsforgalmi út felbővítéses be-
ruházásának műszaki tartalmából a megígért és az elkészült 
tervekben is szereplő azon bekötő utat, mely Sződliget és 
Vác között kapcsolta volna össze az M2-est a régi 2-es úttal. 
Az érintett lakosság és önkormányzatok tiltakozása ellenére 
így csupán Dunakeszinél valósul meg egy hasonló.
Ennek, a településünk közelében elmaradt fejlesztésnek saj-
nálatosan az lesz a következménye, hogy a Dunai fasoron 
továbbra is szinte elviselhetetlen marad az átmenő gépjár-
mű forgalom. Önkormányzatunk mindent megtett az ÁL-
LAMI KEZELÉSBEN LÉVŐ Dunai fasor forgalomcsillapítása 
érdekében. Eddig azt értük el, hogy a maximális sebességet 
40 km/h-s határra csökkentette az illetékes fenntartó. 
Mivel az úton közösségi közlekedés (autóbusz forgalom) 
is zajlik, ide menetdinamikai küszöb („fekvőrendőr”) nem 
helyezhető el. Ezért a sebességkorlátozás mellett – egyet-
értve a lakosság igényével – szükségesnek tarjuk intelligens 
zebrák elhelyezését is. Ezen kezdeményezésünkkel megke-

restük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságát.
Válaszukban többek között tájékoztatnak minket arról, 
hogy a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezeté-
sével egy külön bizottság foglalkozik, melynek feladata a 
jelenlegi szabályozás felülvizsgálata és a megoldási javas-
latok, ötletek értékelése. Ezeket összegezve egy tanulmányt 
készítenek, mely kidolgozásáig az érintettek szíves türelmét 
kérik. Ugyanakkor felkérik a közlekedő polgárokat, hogy 
munkájukat segítsék oly módon, hogy tapasztalataikat, ja-
vaslataikat eljuttatják ehhez a bizottsághoz.
Így ezúton én is tisztelettel megkérek minden sződligeti 
lakost, hogy észrevételeikkel a továbbiakban ne a csupán 
közvetítő szerepet képviselő önkormányzathoz és/vagy hi-
vatali dolgozóhoz juttassák el, hanem közvetlenül az emlí-
tett szakbizottsághoz. Melynek elérhetősége: atkelo@kozut.
hu. A levelükben olvasható ígéretük szerint minden megke-
resést szívesen vesznek és értékelnek.
Közreműködésüket a nevükben is megköszönöm.

Juhász Béla
polgármester

Tisztelt Sződligeti Polgárok!

Mint arról az áprili-
si testületi történések 
között is olvashatnak, 
idén tavasszal is foly-
tatódtak Sződligeten 
az útfelújítások. Bár a 
megyei pályázatra be-
adott jelentkezésün-
ket csak nyár végén 
bírálják el, önerőből 
sikerült több utat is 
felújítani.
A munkálatok előz-
ménye volt, hogy egy 
korábbi ingatlanér-
tékesítésből befolyt 
összeg egy részének 
felhasználásáról az érintett lakóparki tulajdonosok nyil-
váníthattak véleményt. Többségük azt javasolta, hogy 
a töredezett betonút helyett melegaszfaltos burkolatot 
kapjon több, madárnevű utca. 
A beruházásra 24 millió forintot különített el az önkor-
mányzat és a kivitelezéssel pályáztatás után a Divenire 
Kft-t bízta meg. A munkák elkészültek, így a Lakópark-
ban a Sirály, a Fecske, a Rigó és a Hattyú utcai közleke-
dés komfortosabbá vált. Ám az érintettek másik kíván-
sága sem merül a feledés homályába: a tervek szerint 
a játszótéri fejlesztésre – szintén saját önkormányzati 
forrásból – a következő évben sor kerül.

Megújult „madárutcai” 
útburkolatok

Mint ismeretes, a korábban a 
DDC tulajdonában álló terü-
let új tulajdonosa mintegy 700 
ezer köbméter építési törmelék-
kel kívánja feltölteni a gazdag 
növény- és állatvilággal rendel-
kező volt kavicsbánya területét, 
majd évek múlva egy rekreációs 
parkot ígér létesíteni. Az elkép-
zelés ellen Sződliget Önkormány-
zat Képviselő-testülete határozat-
ban tiltakozott és felkérte a váci 
képviselő-testületet: lépjen fel a 
megvalósítás ellen. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
megyei kormányhivatal a váci 
jegyzőt – annak kérésére - ki-
zárta a telepengedély köteles 
ipari tevékenység engedélye-
zési eljárásából, és a hatósági 
eljárás lefolytatására a gödi 
jegyzőt jelölte ki. A tervezett 
feltöltésről a terület új tulaj-

donosa a bevezetőben emlí-
tett időpontban és helyszínen 
lakossági fórum keretében 
ismerteti az elképzeléseit. Az 
eseményen lehetőség lesz kér-
dések feltevésére és a felmerü-
lő részletek tisztázására. 

Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata

(Lapunk részletesebben a 11. 
oldalon ír az ügyről)

Lakossági fórum a váci 
sitt lerakó ügyében

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Sződligethez közel, váci 
közigazgatási területen (a Gödöllői út mellett) tervezett építé-
si törmelék lerakó ügyében a váci Madách Imre Művelődési 
Központban lakossági fórumra kerül sor 2018. június 15-én, 
pénteken 17 órai kezdettel.



6 www.szodliget.hu

renciálás érdekében – az egy pályázó-
nak adható legmagasabb összeget 150 
ezer forintra emelték. A korábbi keretek 
és feltételek szerint meghirdetésre került 
a Tiszta udvar, rendes ház pályázat is.
Az óvodai beíratási rend elfogadása 
után egyetértettek azzal, hogy a sződ-
ligeti gyermekintézmény nyáron július 
2. és 27., télen pedig december 27. és 
január 1. között zárva tartson. Ugyan-
csak elfogadták az óvónői továbbkép-
zések tervezetét és forrást biztosítottak 
a létesítmény elromlott ételliftjének ja-
vítási költségére.
Az ülés zárásaként a polgármester és a 
jegyző párbeszédéből kiviláglott, hogy 
bár váratlan anyagi kiadást jelent a te-
lepülésnek, de az állami utasítás alap-
ján megoldást fognak találni arra, hogy 
a kötelező bölcsődei ellátást biztosíta-
ni lehessen. 
Az április 13-i ülésen elsőként a testü-
let megalkotta a településkép védelmé-
ről szóló kötelező rendeletet, amely-
nek célja összességében az épített 
környezet esztétikus kialakítása.
A folytatásban a váci rendőrkapitány-
ság vezetője, Latorovszky Gábor szá-
molt be az előző évi tevékenységük-
ről. (Ezt részletesebben külön írásban 
ismertetjük.) A beszámolót a testületi 
tagok egyhangú voksolással fogadták 
el. Mint ahogyan a Gondozási Központ 
négy előterjesztését is. Ezek közül az 
első az elmúlt évi beszámoló anyaga 
volt, majd az idei munkaterv kapott 
testületi támogatást. Ezt követően a 
2018-as intézkedési tervvel is egyetér-
tettek a képviselők, illetve meghatáro-
zásra került az intézmény ez évi szak-
mai programja is.

Testületi tiltakozás  
a törmeléklerakó ellen
Lakossági megkeresésre került napi-
rendre a váci közigazgatási területen, 
de Sződliget határában elterülő nagy 
kiterjedésű volt kavicsbánya feltölté-
sére elindított folyamat is. Egy vállal-
kozó ugyanis mintegy 700 ezer köb-
méter építési törmeléket szeretne az 
immár gazdag növény- és állatvilággal 
rendelkező, korábban Vác által oda 
szabadidőparki céllal kijelölt terület-
re hordani. A várhatóan Sződligetet is 
hátrányosan érintő környezetvédelmi-

en a nyári táborok eddigi támogatása 
helyett immár azok szervezését is fel-
vállalta a település irányító szervezete.

Megalapították a Sződliget  
Díszpolgára kitüntetést
A következő döntés értelmében a ki-
tüntetéses rendeletből kikerült a Sződ-
ligeti Emlékplakett elismerés, melyet a 
Sződliget Díszpolgára díj vált fel. Be-
került a rendeletbe a Sződliget Kiváló 
Tanulója kitüntetés is. A személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról szóló előterjesztés során Ju-
hász Béla polgármester hangsúlyozta: 
azok a sződligetiek, akiknek szociális 
helyzete indokolja, továbbra is ingyen 
részesülnek mind a házi segítségnyúj-
tásban, mind az étkeztetésben.
Ezt követően megválasztották az április 
8-án megtartott országgyűlési választá-
sokra a szavazatszámláló bizottságok 
tagjait, majd következett a dr. Törőcsik 
Edit által beterjesztett anyag a helyi 
adóbevételekről és a kintlévőségekről. 
A jegyző elmondta: az elmúlt időszak-
hoz képest 2 millió forinttal csökkentek 
a hátralékok. Elhangzott az is, hogy akik 
számára nehézséget okoz a határidős 
befizetés, bizalommal fordulhat a hiva-
talhoz a megoldás megtalálása végett.

Kiírták a szokásos pályázatokat
A tartalmi elemek meghatározása után 
kiírták a helyi civil szervezetek támoga-
tását célzó 2018-as pályázatot, amely 
immár egymilliós összeg szétosztását 
teszi lehetővé. Dr. Czirjákné Tábori 
Györgyi javaslatára – a nagyobb diffe-

A három tavaszi hónapban egy-egy, 
éves munkaterv szerinti ülést tartott 
Sződliget Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete. Nézzük a 
fontosabb történéseket, döntéseket!

A március 9-én megtartott tanácskozás 
elején Tari Istvánné tájékoztatta képvi-
selőtársait két közüzemi társaság által 
szervezett megbeszélésről. A sződligeti 
szemétszállítást végző Zöld Híd Kft. kos-
di ismertetőjén több probléma is felszín-
re került. A szolgáltatónak komoly gon-
dot okoz ugyanis, hogy az állam nem 
finanszírozza teljes egészében a költsé-
geit. A munkaerőhiányra jellemző, hogy 
az optimálisnál félszáz munkavállaló-
val kevesebbel végzik el a feladatokat. 
Mindezekhez a közeljövőben társulhat 
még az is, hogy a hazánktól eddig Kína 
által átvett öt szelektív hulladékfajtából 
háromféle fogadását lemondta az ázsiai 
ország. Az alpolgármester asszony szólt 
arról is, hogy a vízi közművek esetében 
is központosítás zajlik, öt szolgáltatónak 
egyetlen ügyfélszolgálata lesz a jövő-
ben. Jó hír viszont, hogy a váci cégnél 
900 millió forintos fejlesztést hajtanak 
végre. (Utóbbiról a Sződligeti Hírforrás 
legutóbbi számában már hírt adtunk.)
A testületi ülés folytatásaként a lejárt 
határidejű döntésekről szóló beszá-
moló elfogadása után vita nélkül meg-
szavazták a 2017-es költségvetési év 
utolsó negyedévi átcsoportosításait, 
mely után közel 900 milliós főösszegű 
büdzsé alakult ki. A Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat aktualizálása során 
módosították azt az önkormányzati 
feladat meghatározást, melyet követő-

Mini bölcsőde a Manó kuckóban

A folytatásban kijelölték a megyei útfejlesztési pályázathoz előzetesen meg-
határozandó kivitelezőt, amely – nyertes pályázat esetén – a Határ út aszfal-
tozását, valamint a Vörösmarty és a Szent István úti kereszteződésnél zebra 
kialakítását végzi majd el. A döntés a legalacsonyabb vállalási összeget ajánló 
Trendmátrix Kft-nek kedvezett. Majd a képviselők megadták két ingatlanhoz a 
villamos-energia kiépítéséhez szükséges engedélyt és kijelölték a saját önkor-
mányzati forrásból megvalósuló, Határ útra tervezett kerékpárút kivitelezőjét 
(Divenire Kft.) is. Ahogyan arról már a márciusi ülésen szó volt, megkereste 
az önkormányzat a kötelezően előírt mini-bölcsőde kialakításának helyszíni 
megoldását. Eszerint a Kék Duna Otthon által megszüntetésre ítélt Manó kuc-
kót (Sződliget, Duna part 2.) veszi át bérleti szerződéssel az önkormányzat.

Tavasz a sződligeti képviselő-testületben
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leg erősen aggályos terv ellen tiltako-
zott egyhangúan a képviselő-testület. 
(A témáról lapunkban részletesebben 
is olvashatnak.) 
Az áprilisi ülés folytatásaként két pályá-
zatra különítettek el önrészt. Sződliget 
így indulni fog azon az egészségügyi fej-
lesztéseket támogató pályázaton, mely 
sikere esetén az Egészségház újulhatna 
meg. Juhász Béla polgármester felidéz-
te, hogy ígéretet tettek az orvosoknak a 
munkakörülmények és a betegellátás ja-
vítására, melyet a fűtéskorszerűsítés saját 
forrásból történő átalakításával kezdene 
meg az önkormányzat. Ennek eredmé-
nyeként lehetővé válik, hogy jelentősen 
csökkenjen a parkolóban és a váróban a 
zsúfoltság. Ugyanis ezután már délelőtt 
és délután is rendelhetnek az orvosok, 
nem kell az egyidejű betegellátással spó-
rolni a fűtési költségen. A volt gyermek-
orvosi rendelőben pedig lehetővé válhat 
olyan szakrendelések (nőgyógyászati, 
bőrgyógyászati szakvizsgálatok) bizto-
sítása, amely a sződligetiek kényelmét 
szolgálja majd.

Folytatódnak az útfejlesztések
A másik pályázat a belterületi utak ja-
vítása érdekében a megye által kiírt le-
hetőség. Melyre településünk elsősor-

A testületi ülésen ezt követően elbí-
rálták a civil szervezetek támogatási 
pályázatára beérkező igényeket. A 
pályázati alap felhasználásával, va-
lamivel több, mint egymillió forintot 
osztottak szét, amely a korábbi évek-
hez képest háromszoros összeget 
jelentett. A szabályozás szerint egy 
szervezet maximum 150 ezer forintot 
kaphatott. Prioritást élveztek azok a 
célok, melyek gyermekekkel és fiata-
lokkal való foglalkozást jelöltek meg. 
Összesen mintegy két és félmillió fo-
rintra érkezett igény. Mind a 16 pályá-
zó szervezet kap támogatást és három 
pályázó terembérleti kedvezményhez 
juthat. A határozat értelmében
Női Nyugdíjas Klub 50 000
Katolikus Kórus 30 000
Okos Nők Klubja 70 000
Képzőművészek 30 000
Tündérkert Lovarda 100 000
Sződligetért Egyesület 80 000

Férfi Nyugdíjas Klub 50 000
Sződligetiek Baráti köre 90 000
Zsaru-Car 30 000
Barangolók 70 000
Sződligeti református 
Gyülekezet 50 000
Sződligeti Iskolás 
Gyermekekért Alapítvány  60 000
Civilek Sződligetért 
Egyesület  80 000
Vackor Apró 
természetjárók Köre 150 000
Ráérek Klub  30 000
Baba-Mama Klub  50 000 
forintos támogatást kap.
Féláron veheti igénybe foglalkozása-
ihoz az igényelt termet Gereben Me-
linda, Dér Gabriella és a Baba-Mama 
Klub. Az elnyert támogatások kizáró-
lag a beadott pályázatban megjelölt 
célok megvalósítására fordíthatók és 
azokkal a pályázati kiírásban foglalt 
módon és határidőre el kell számolni. 

ban a Határ út javítására, kerékpárút 
kialakítására igényel forrást. A pályázat 
sikerességétől függetlenül az önkor-
mányzat saját erőből is fejlesztéseket 
határozott el és biztosított ezekre ösz-
szegeket az idei költségvetésben. A tes-
tületi ülés következő témája szintén az 
útviszonyok további javítását célozta. 
Konkrétan: a Lakópark Sirály, Fecske, 
Rigó és Hattyú utcái kapnak több mint 
24 millió forint értékben meleg aszfal-
tot. A képviselők a Divenire Kft-t bízták 
meg a kivitelezési munkákkal.
Végül a Sződligeti Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola igazgatói posztjára érke-
zett egyetlen pályázatot értékelték, és 
úgy döntöttek, hogy Simonné Kelemen 
Mária elképzeléseit támogatják és ja-
vasolják a minisztériumnak a kineve-
zését. 
A május 18-án megtartott tanácskozás 
egyik legfontosabb témája az előző 
évi önkormányzati költségvetés vég-
rehajtásáról szóló előterjesztés volt. 
Mint kiderült, a megfontolt gazdálko-
dás eredményeként mintegy 210 millió 
forintos pénzmaradvány keletkezett. 
Ennek döntő részét (169 millió forintot) 
a mostani határozat értelmében általá-
nos tartalékba helyezik. A zárszámadás 
pénzmaradványából jut ezen felül még 

a jelentősebb tételek közül telekvásár-
lásra (19 millió) útépítésre (15 millió) 
és közterületek rendbetételére (5 mil-
lió) is.
A testület dr. Törőcsik Edit jegyző elő-
terjesztésében megtárgyalta és elfogad-
ta ezt követően a 2017-es összesített 
belső ellenőrzési jelentést. Tavaly ez a 
munka kiterjedt a Gondozási Központ 
tevékenységére és az önkormányzat 
adócsoportjának működésére. Ugyan-
csak a jegyző számolt be a Sződligeti 
Közös Önkormányzati Hivatal mun-
kájáról. (Mint ismeretes, 2013. január 
végén döntött úgy a sződligeti és a vác-
rátóti képviselő-testület, hogy közös 
hivatal látja el a feladatokat.) Ennek 
szervezeti felépítéséről, feladatairól és 
a tavalyi munkájáról szóló beszámolót 
– hasonlóan az ellenőrzési jelentéshez 
– a sződligeti testület egyhangú vokso-
lással fogadta el.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló anyagból 
kiderül, hogy Sződliget állandó lakos-
ságából a 18 éven aluli korosztály lét-
száma 744 fő. Közülük tavaly év végén 
25-en részesültek rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményben.

Tűzoltósági beszámoló
A területileg illetékes hivatásos tűzoltó-
ság is beszámolt a 2017-ben elvégzett 
tevékenységéről, amely érintette a te-
lepülés tűzvédelmi helyzetét, a meg-
előzések érdekében tett intézkedéseket 
és az ezekkel összefüggő feladatokat. 
A Juhász Károly tűzoltó őrnagy által 
összeállított anyag kitér arra, hogy a 
területük 26 települést foglal magába, 
ahol összesen több mint 95 ezren él-
nek. Az is kiderült, hogy mind a tűze-
setek, mind a műszaki mentések száma 
emelkedett 2016-hoz képest. (Ezek kö-
zül Sződligeten tavaly 13 tűzeset és 8 
műszaki mentéses eset igényelt beavat-
kozást.) Összegzésében a parancsnok 
leírta, hogy a hívatásos tűzoltóság a 
hatályos jogszabályoknak és belső sza-
bályzóknak megfelelve, a területükön 
élők élet- és vagyonbiztonságát garan-
tálva végezte feladatát 2017-ben is. A 
téma tárgyalásánál Tari Istvánné alpol-
gármester javasolta a helyi tűzgyújtási 
rendelet szigorítását, melyre reagálva 
Juhász Béla jelezte: egy későbbi tes-
tületi ülésre előterjesztést készítenek a 
lehetséges módosításokról.

A civil szervezetek idei támogatása
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések

Mi van ezekkel a szemetes csekkekkel?

A kommunális szemét elszállítása és számlázása több éve ál-
lami fennhatóság alá tartozik. A települési önkormányzatok-
nak közvetlen ráhatása sem a kommunális, sem a zöldhulla-
dék elszállítására, sem a lomtalanításra nincs. A csekkeket a 
„kukaholding” (NHKV Zrt.) küldi, illetve. A csekkeken lévő 
fizetési határidőt be kell tartani, mivel a díjhátralékokat egy 
külön erre szakosodott cég behajtja. A lakossági panaszo-
kat érdemes közvetlenül a szolgáltatónál (Zöld Híd B.I.G.G. 
Kft.), vagy az NHKV Zrt-nél megtenni.

Csípnek a szúnyogok, miért nem írtják őket?
A szúnyoggyérítés feladatát is központosította már az állam. 
Így a települési önkormányzatok nem határozhatják meg 
sem a földi, sem a légi gyérítés gyakoriságát, intenzitását. 
Az észrevételeket a feladattal megbízott Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságon lehet jelezni. 
A szúnyoggyérítés általuk tervezett ütemezése 
megtekinthető:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?page-
id=szervezet_szunyog2018_hetiprogramok
Az ezzel kapcsolatos gyakori kérdésekre néhány válasz: 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?page-
id=szervezet_hirek&hirid=5578

Mikor lehet égetni? 
Külterületen – amennyiben nincs országos tűzgyújtási/ége-
tési tilalom és a mezőgazdasági termelés során keletkező 
növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség - 
október 1-je és április 30-a között engedélyezett az égetés. 
Április 30. és október 1. között külterületen és Sződliget bel-
területén égetni tilos! 

Köteles vagyok rendben tartani 
a kertemet, telkemet? 
A bel- és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdo-
nosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben 
tartani. Allergén és egyéb, nem allergén gyomnak minősü-
lő gyomnövénytől, gaztól, hulladéktól, vadonélő bokortól 
megtisztítani, továbbá az időjárástól függő gyakorisággal, a 
szükséges rendszerességgel kaszálni. 

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasárnap 
a füvet? 
Nem! Vasárnap és ünnepnap bármilyen zajt keltő munkák (fű-
nyíró-gép, kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép stb.) végzése tilos.

Ápolási díj és közgyógyellátás ügyében 
kihez fordulhatok? 

2015-től a járási hivatal állapítja meg az ápolási díjat és a 
közgyógyellátást. Ha nincs lehetősége Vácra utazni, akkor 
kérelmét hétfőnként a polgármesteri hivatalban ügyeletet 
tartó járási ügysegédnek is beadhatja. 

Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti ku-
tyasétáltatásra? Ki ellenőrzi ezek betartását?
2013-tól hatályos állatvédelmi törvény felülírta a települési 
önkormányzatok által alkotott korábbi „ebrendeleteket” is. 
Így a kutyák tartásáról központi szabályozás van érvényben. 
Az ebek által például a közterületi sétáltatás alkalmával 
előforduló veszélyeztetésről a 2012-es II. törvény határoz, 
amely részletesen tárgyalja a kutyával való veszélyeztetés 
– mint szabálysértés – eseteit. Településünkön közterület 
felügyelő nincs, tehát a jegyző, vagy a helyi rendőr intéz-
kedhet a szabálysértést elkövetővel szemben.

Kinek kell rendben tartani a házam előtti fákat 
és a vízelvezető árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda-
szakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illető-
leg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 
terület) és a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztán tartásá-
ról. A szikkasztó árkokból a csapadékvíz zavartalan lefolyá-
sát akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása is az 
ott lakó kötelessége.

Hány darab háziállatot tarthatok 
a házam udvarán?
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hónapos 
korukig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos korukig tart-
ható - kivéve engedéllyel rendelkező tenyésztők. Amennyi-
ben 20 kisállatnál (serték, kecske, juh) vagy 5 nagyállatnál 
(szarvasmarha, ló) több haszonállatot tart a tulajdonos, gaz-
dasági udvart kell kialakítani. A gazdasági udvar nem lehet 
közvetlen határos a szomszéd telekkel, továbbá védőtávol-
ság meghagyása szükséges.

Kell-e engedélyt kérnem a kertemben 
és a házam előtti fa kivágására?
Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A kivágott 
fát pótolni is szükséges. A saját kertben lévő fa kivágásához 
nem kell engedély.

Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket a sződligeti emberek legtöbbször 
feltesznek a hivatali munkatársainknak.
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Életet menthet a defibrillátor
Egy sportági szakszövetség által kiírt pályá-
zaton Sződliget is sikeresen indult, mely-
nek eredményeként félautomata defibril-
látort vehettünk át. Az amatőr csapatokat 
versenyeztető önkormányzatok a mintegy 

félmillió forint értékű életmentő eszköz elnyeréséhez 10 
%-os önrésszel vettek részt. 
A defibrillátor a sződligetiek véleményének, javaslatainak 
begyűjtése után a Kék Duna Otthon portáján lett elhelyezve. 

Kimagasló sződligeti részvétel a választásokon
Mint ismeretes, a Sződligetet is magában fog-
laló Pest megyei 04-es számú egyéni országy-
gyűlési választókerületben a mandátumot a 
kormánypártok jelöltje, Rétvári Bence szerezte 

meg. Az alábbiakban a voksolás néhány sződligeti érdekes-
ségét idézzük fel.

Részvétel
Ami az adatok közül az élre kívánkozik: településünkön ki-
magasló, még a relatíve magas országos és választókerületi 
részvételi aránynál is sokkal magasabb volt a szavazójoggal 
rendelkező polgárok aktivitása. A sződligeti négy szavazó-
körből a Közösségi Házban voksoló 01-es számú szava-
zókörben a jogosultak 82,12%-a – a 945 főből 776 – adta 
le voksát. A legalacsonyabb a 03-as szavazókörben volt a 
részvétel (73,2%), de így is települési szinten 78,1%-os volt 
az arány: 3511 választópolgárból 2742 élt jogával. Ez az or-
szágos adatok között - a több ezer főt számláló települések 
vonatkozásában - az egyik legmagasabbnak számít.
Pártlisták
Sződligeten – a csupán pár voksot kiérdemlő „kamupárto-
kon” kívül – hét jelölőszervezet kapott legalább több tucat-
nyi voksot a listájára. Érdekesség, hogy településünk lakói 
összességében teljesen megegyező sorrendet állítottak fel 
közöttük, mint ami országos szinten is kialakult. Így a hét 
közül a legtöbben a Fidesz-KDNP listájára szavaztak, ám 
arányában ez elmaradt az országos 49,6%-tól (Sződlige-
ten: 1226 fő – 44,7%). Ugyancsak elmaradt a teljes magyar 
átlagtól a második helyezett Jobbik (országosan 19,2%, itt 
17,3%). Közelítően ugyanúgy szerepelt országosan, mint 
Sződligeten az MSZP, a Demokratikus Koalíció és a Ma-
gyar Kétfarkú Kutya Párt. Településünkön majdnem 3%-kal 
volt jobb, mint összességében hazánkban máshol az LMP. 
Viszont a Momentum (melynek támogatásával indult Sződ-
liget polgármestere, Juhász Béla) helyben majdnem meg-
duplázta arányaiban az országos népszerűségi mutatóját. 

Egyéni jelöltek
A választókerület egészével szemben, Sződligeten a man-
dátumot szerző Fidesz-KDNP jelölt meg sem közelítette a 
teljes választókerületben elért abszolút többséget: Sződlige-
ten 42,9%-os támogatottságot kapott. Településünkön – el-
lentétben a választókerületi végeredménnyel – a baloldali 
visszalépésekkel segített Matkovich Ilona (LMP) megelőz-
te szavazatszámával a jobbikos Fehér Zsoltot. A pártlistás 
5,3%-ot felülmúlva, Juhász Béla (Momentum) egyéniben a 
szavazatok 8,3%-át gyűjtötte be. Érdekesség, hogy a vissza-
lépését deklaráló, ám a szavazólapon szereplő Együtt-jelölt 
dr. Jakab Zoltán Sződligeten is kapott 34 szavazatot. A sor 
végén a MIÉP színeiben próbálkozó Horchy Mihály, illetve 
Apáthy István (Értünk Értetek) áll, ők egy-egy sződligeti pol-
gár szimpátiáját nyerték el. 

Összehasonlítás a 2014-es eredményekkel
A négy évvel korábbi országgyűlési választás részvételé-
hez képest (68,7%) most közel tíz százalékkal emelkedett 

az aktív voksolók aránya Sződligeten. 2014-ben 2448-an, 
míg idén 2742-en járultak nagyközségünkben az urnákhoz, 
tehát 294 fővel többen. A mostani győztes pedig 156 sza-
vazattal kapott többet, mint elődje. Érdekesség, hogy míg 
2014-ben az egyéni jelöltek száma kétszer annyi volt, mint 
a mostaniaké, a pártlisták száma az idei voksoláson volt je-
lentősen bővebb. Megemlítendő az is, hogy 2014-ben szinte 
teljesen azonos számú pártlistás voksot kaptak a kormány-
pártok, mint az egyéni jelöltjük, ez 2018-ban úgy változott, 
hogy a pártlistás érték közel két százalékkal magasabb volt, 
mint az egyéni jelöltek szavazólapján kapott kormánypárti 
támogató voks. 

Összegzés
Sződliget ismét bizonyította, hogy az itt élők közéleti akti-
vitása országos viszonylatban is kiemelkedő, polgárai szí-
vükön viselik hazánk és szűkebb pátriánk sorsát. Politikai 
orientációjuk az országos átlaghoz képest valamelyest kö-
zelebb áll a baloldali eszmékhez. A pártszimpátia meghatá-
rozta az egyéni jelöltekre adott szavazatokat is, ilyen vonat-
kozásban nem volt jellemző az átszavazás.

(Összeállításunk a Nemzeti Választási Iroda hivatalos hon-
lapjának – www.valasztas.hu – adatai alapján készült.) 

Ingyenes WiFi lehet Sződligeten
Nem kevés pénzből, 120 millió euróból 
lesz lehetőség arra, hogy kontinens szer-
te közösségi internetes (WiFi) hálózatok 
épüljenek ki a településeken. A csatlako-

záshoz szükséges első lépést Sződliget az elsők között tette 
meg.
A WiFi4EU elnevezésű európai programra ugyanis előzetes 
regisztrációt kellett beadni, amit településünk önkormány-
zata már az első napokban megtett. A hivatalos pályázati 
kiírás május közepén jelent meg. Addig a regisztráltaknak el 
kellett készíteni a szükséges dokumentációt, mely alapján 
odaítélik azt a közel 5 millió forintot, melyből az adott tele-
pülés kiépítheti majd a vezeték nélküli közterületi internetes 
csatlakozás lehetőségét. 
Az előzetes igénybejelentés és a beadandó pályázat alapján 
nyertes települési önkormányzatokat a tervek szerint még a 
nyár elején értesítik.
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Rendőrkapitányi beszámoló
Sződliget Nagyközség Képviselő-testületének éves munka-
terve idén is az áprilisi ülésre tervezte be az illetékes Váci 
Rendőrkapitányság előző éves munkájáról szóló beszámo-
lót. A tanácskozáson Latorovszky Gábor rendőr alezredes, 
rendőrségi tanácsos, a kapitányság vezetője egészítette ki az 
írásbeli anyagot és válaszolt a felmerülő kérdésekre. A na-
pirendi téma legfontosabb elemeit foglaljuk össze az aláb-
biakban.

Néhány jellemző adat a váci kapitányság 
tevékenységi köréről:
- az illetékességi területéhez 35 település tartozik, nagysága 
802 négyzetkilométer, az állandó lakosok száma 91.803 fő;
- több mint 13000 hétvégi ház található a területen;
- nincs jelen a közterületi prostitúció, illetve nem található 
a szervezett bűnözés minden kritériumával rendelkező bű-
nözői csoport sem, az elkövetők nagy része helyi lakos vagy 
átutazó bűnöző.
A 2017. évi kiemelt céljaik közül többek között:
- a bűncselekmények többségében tovább javították a nyo-
mozás eredményességi mutatókat;
- csökkent az ismertté vált bűncselekmények és a halálos 
balesetek száma; 
- a lakossági megítélésük pozitív, 
- tovább bővítették az együttműködésüket, mind a bűnmeg-
előzés mind a polgárőrségek vonatkozásában.
A 2016-os 1697 ismertté vált bűncselekmény tavalyra 
1322-re mérséklődött az illetékességi területükön. Ezen be-
lül Sződligeten a 2015-ös 81, a 2016-os 59 után tavaly már 

csak 45 napvilágra került bűncselekmény történt. A Váci 
Rendőrkapitányság regisztrált bűncselekmények nyomo-
záseredményességi mutatója 2017-ben 53,5 % volt. Hat 
százalékkal csökkent a személysérüléses balesetek száma: 
132-ről 124-re. A halálos balesetek száma kilencről ötre 
csökkent. 
A kapitányságvezető külön kiemelte a Sződligeten tevé-
kenykedő polgárőrök munkáját. Hangsúlyozta továbbá, 
hogy az illetékességi területen mind az önkormányzatokkal, 
mind a civil segítőkkel kiváló a kapcsolatuk, a nyújtott se-
gítségért ezúton is kifejezte köszönetét. Képviselői kérdésre 
megemlítette, hogy közlekedésbiztonságilag a legnagyobb 
problémát a Dunai fasor forgalma jelenti, illetve, hogy az 
állomány létszáma csökkenő tendenciát mutat. Szóba került 
az is, hogy 2015.évhez képest már 2016-ban csökkent a 
migránsok száma: összesen 15 menekült bukkant fel - őket 
is egy külföldre tartó vonatról szállítottak le. Tavaly tovább 
csökkent a számuk: őket (összesen 11 főt) az embercsem-
pészek tették ki a határon, azt hazudva nekik, hogy már 
Bécsben vannak. Juhász Béla polgármester megemlítette, 
hogy az önkormányzat két forrásból összesen 700 ezer fo-
rinttal támogatja a helyi polgárőrség munkáját.
A jövőre nézve Latorovszky Gábor fontos feladatnak te-
kinti bűnügyi eredményességi és felderítési mutatók meg-
tartását, javítását, a nyomozási határidő csökkentését. 
További prioritást élvez az állampolgárok biztonságérze-
tének növelése is. 
A beszámolót a sződligeti képviselő-testület egyhangú vok-
solással fogadta el.

Tisztelt Polgármester Úr! 
2018 02. 09.-én tartott közmeghallga-
táson az alábbi panaszommal fordul-
tam a képviselő-testület felé. 
Vác déli részén az ipari parkban lévő 
Infopress Group nyomdaüzemben 
állítják elő a bulvársajtó egy részét. 
A nyomdai eljárás közben keletkező 
papírhulladékot egy berendezés se-
gítségével szívják el a gyártósoroktól, 
ami a zavaró zaj forrása. Ezt az egyik 
műszakvezető közölte, akinek én is 
elmondtam a panaszom. Közölte nem 
csak engem zavar, hanem Máriaudva-
riakat, Csörögieket, akik panasszal is 
éltek a váci önkormányzatnál. Ennek 
hatására zajvédfalat emeltek a beren-
dezés köré ami eléggé furcsára 
sikeredett, ahogy a képen is látszik. 
Ezzel az üzem vezetői gondolom a 
problémát megoldottnak tekintették. 
De mivel nem teljesen fedték le így 
zaj „kiszökik” a keretek közül és „bol-

dogan száguld” a nyugat szelek segít-
ségével Sződliget felé is. Ami a nyári 
napokban, amikor ajtó ablak tárva 
„lágyan duruzsolva” kúszik be a lakás 
falai közé, szebbé téve az aludni vágyó 
emberek perceit. 
Ez ügyben beszéltem a váci önkor-
mányzatnál kétszer Bereczky Bencé-
vel. Az első beszélgetésnél közölte 
tudnak róla és a már említett zajvéd-
falat emiatt emelte a cég. A második 
beszélgetésnél (gondolom tovább is 
érkeztek bejelentések) elmondta, hogy 
már nem náluk van az ügy, átvette va-
lamilyen feljebb lévő hatóság. A zaj 
miatt beszéltem szomszédokkal isme-
rősökkel, akiket szintén zavar a zaj 
csak nem tudták mi a forrása. 
Emiatt fordultam panaszommal a kép-
viselő-testület felé, hogyha lenne le-
hetőség a faluújságban tájékoztatni a 
falu lakosságát a zaj forrásáról. Lehet 
ennek hatására többen jeleznék, hogy 

ők is részesednek eme áldásból és alá-
írásukat adván tudnánk fordulni a cég 
vezetése és a váci önkormányzat felé. 
Polgármester Úr köszönöm, hogy a 
levelem elolvasta és hogy a fentebb  
említett panaszomnak a faluújságban 
is szánnak néhány mondatot. 

Köszönettel, 
Hidvégi Tibor 

Sződliget Nefelejcs u. 3
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Lakossági megkeresésre indult tájéko-
zódás nyomán – a márciusi váci testü-
leti ülésen immár megerősítve – derült 
ki az a sződligetieket nyugtalanító for-
dulat, mely szerint mégis elkezdheti a 
vállalkozó egy, a településünk északi 
határán lévő terület hulladékkal való 
feltöltését. Már eltelt jó pár esztendő 
azóta, hogy a váci önkormányzat a 
„4-es számú kavicsbányaként” ismert 
és az évek során gazdag növény- és 
állatvilággal benépesült helyszín kör-
nyékére szabadidőparkos koncepciót 
ígért.
A megvalósítatlan elképzelések után 
egy vállalkozás megvásárolta a területet 
és oda több százezer köbméter építé-
si hulladék lerakását tervezte. Ezt első 
fokon az illetékes hatóság környezet-
védelmi szempontok miatt elutasította. 
Ám a fellebbezés nyomán a váci pol-
gármesteri hivatal jegyzője – megvál-
toztatva korábbi állásfoglalását - az en-
gedély kérelmet a váci szabályozással 
összhangúnak írta le, így a megyei kor-
mányhivatal illetékes hatósága az első-

fokú tiltó határozatot megsemmisítette.
Amennyiben ez az elképzelés megva-
lósulna, az a rosszemlékű Chinoin-ter-
mészeti katasztrófához hasonlóan 
közvetlen kihatással lehet a talaj minő-
ségére, veszélyeztetné a sződligeti ku-

tak vizét, a környezetet, az ott kialakult 
gazdag növény- és állatvilágot. Nem 
beszélve arról, hogy településünk észa-
ki határától nem messze tulajdonkép-
pen egy szemétlerakó valósulna meg.
Ezért nem csupán a közvetlenül érin-
tett váciak tiltakoznak a bányató épí-
tési törmelékkel való feltöltése ellen, 
hanem településünk lakói az önkor-
mányzatunkhoz a durva környezetká-
rosító terv ellen tiltakozó levelet. Ennek 
hatására a képviselő-testület egyhangú 
határozatot hozott:
Sződliget Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete – egyetértve az 
érintett lakosság véleményével – til-
takozik a település környezetét vár-
hatóan közvetlenül is romboló azon 
elképzelés ellen, mely a Vác közigaz-
gatási területén lévő volt kavicsbánya 
építési törmelékkel történő feltölté-
sére irányul. Felkéri a polgármestert, 
hogy keresse meg levélben Vác Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét és 
tegyen javaslatot arra, hogy ők is lép-
jenek fel a közigazgatásilag hozzájuk 
tartozó területen zajló ezen környe-
zetkárosító elképzelés ellen. 

Juhász Béla 
polgármester - Sződliget

A díjhátralékok beszedéséről
Az állami hulladékgazdálkodási feladatokkal tör-
vényileg megbízott Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si 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 besze-

désével, 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 Agen-
da Kontroll Kft-t bízta meg. A cég tájékoztatása szerint az NHKV Zrt. által 
biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkereső díj-
beszedő fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében. 
A személyes beszedést végző munkatársaik minden esetben fényképes iga-
zolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítet-
len számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak 
készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.
Az ügyfelek számára biztosított elérhetőség: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Sződliget tiltakozik a hulladéklerakás ellen
Több irányból érkező információk alapján Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az április 13-án megtartott ülésén határozatban fejezte ki tiltakozását a közigazgatási határától 
nem messze található – korábban kavicsbányaként ismert – terület építési hulladékkal történő terve-
zett feltöltése ellen.



12 www.szodliget.hu

Tanév végén
Tanév végén járunk, s mondhatni egy 
nagyon izgalmas, gazdag tavaszi év-
szakot tudhatunk magunk mögött. A 
télből hirtelen nyár lett, a természet 
pár hét alatt kizöldült, virágból gyü-
mölcs termett. A mi iskolánkban is 
megértek a gyümölcsök, az egész éves 
tanulás után igen sok versenyen vettek 
rész a tanulók, s arattak bő termést.

Dunakanyar Népművészeti Verseny
Ezt a komplex népművészeti versenyt, 
egyedülállóan az országban iskolánk 
már XXIV. alkalommal rendezte meg 
április 13-án.
Az a célunk, hogy a gyerekek több 
népművészeti ismeretre tegyenek szert, 
ápolják hagyományainkat, hiszen a ta-
nítás során erre kevés lehetőség adó-
dik. A versenyre készülés közben sor 
kerül erre, mert eléggé el kell mélyül-
nie a diáknak az adott témában, hogy 
eredményesen tudjon szerepelni. 
Először 1986 őszén került megren-
dezésre, de akkor még csak népdalé-
neklés, népmese kategóriákban, majd 
fokozatosan kibővítettük, és 2000-től a 
népművészet minden ágával lehet ná-
lunk indulni.
 Kategóriáink:
 - néptánc, népi játék 
 - I. szólóének
 - II. Szólóének
 - III. szólóének, kiscsoport
 - IV. szóló, kis- és nagycsoportos
 - középiskolai  ének
 - hangszeres zene
 - népmese
 - kézműves pályázatokat
Pest megye minden általános és közép-
iskolája jöhet hozzánk, de hírünk elju-
tott távolabbi vidékekre is, így Nyíregy-
házáról, Kecskemétről, Szekszárdról, 
Nagykőrösről, Nógrád és Szolnok me-
gyéből is érkeznek tanulók. Neves zsű-
ritagok segítenek az értékelésekben.
A vetélkedőt 8 helyszínen rendezzük a 
különböző kategóriák és korcsoportok 
figyelembevételével. Ezután a verseny-
ző gyerekek a játszóházakban kézmű-
ves foglalkozáson vehetnek részt, ill. 
népdaltanulást és táncházat rendezünk 
számukra országosan ismert előadók se-
gítségével, míg a zsűri tagjai döntenek. 
Táncházunkban Bese Botond, Dóra 
Áron Terék József és tanítványai adják 
a zenét, ill. Csipkebogyó táncházunk 
tanárai- Onodi Attila és Onodiné Csé-

csi Katalin - a Népművészet Ifjú Meste-
rei tanítanak táncot. 
Az eredményhirdetéskor a legszínvo-
nalasabb műsorszámokat bemutatják a 
közönségnek, hogy mindenki gyönyör-
ködhessen bennük.
Ajándéktárgyat és oklevelet minden 
résztvevő kap, hiszen minősítő ver-
senyt tartunk.
Létszámunk évről évre növekszik, így 
egyre több helyszínre lesz majd szük-
ségünk. Idén 533 személyt fogadtunk.
Iskolánk tanulói is szép számmal sze-
repeltek. Eredményeik a következők: 

1.Néptánc:
- Csipkebogyó tánccsoport 12 fő 
1-4.o.- arany minősítést kaptak.
- Onodi Fanni-Kiss Barnabás, Onodi 
Villő-Rőth Áron szólópárok 3-4.o.-ki-
emelt arany minősítést kaptak.
Felkészítő tanár: 
Onodiné Csécsi Katalin

2. Népdaléneklés 
- Kis Csipkebogyók 2.o. 9 fő: Almási 
Nóra, Ács Fanni, Insticai Zoltán, Kis 
Anita, Kiss Johanna, Kisztner Niko-
lett, Sándor Száva, Somogyi Boglárka, 
Fleischinger György. Ők ezüst minősí-
tést kaptak.
- Csipkebogyók 4. o. 10 fő: Birkás Lili, 
Kazár Boglárka, Petró Laura, Bella 
Zsombor, Pukk Nóra, Németh Luca, 
Németh Bálint, Kozma Levente, Kor-
buly Blanka, Csendes Míra. Arany mi-
nősítést kaptak.
- Nagy Csipkebogyók 5.o. 8 fő: Kovács 
Dóra, Máthé Szabolcs, Simon Ádám, 
Kail Balázs, Kröel-Dulay Zsigmond, 
Antal Boglárka, Rutkai Lili, Reményi 
Anna. Ők arany minősítést kaptak.
- Puskás Réka 7.o. kiemelt arany minő-
sítést kapott. 
Felkészítő tanár: Báli Péterné
Ez a verseny magáért beszél, NEM sza-
bad abbahagyni, tovább kell szervezni, 
alkotni, hírét vinni. Azon a napon min-
den tanár, iskolai dolgozó segítette a 
verseny lebonyolítását. S Sződliget ne-
vét így vihetik tovább országszerte az 
emberek, ha minden lakos magáénak 
érzi ezt a versenyt! Íme néhány régeb-
bi visszajelzés:
„Csak ámultam, hogy hömpölyögtek a 
résztvevők az iskolába, de sosem érez-
tük azt ,hogy megrekedtünk volna, ösz-
szetornyosultak volna az emberek egy 
helyre....”
„Nagyon barátságos körülmények ural-
kodtak.... „

„A zsűri és a szervezők maximálisan 
kitettek magukért....”
„Barátságos, meghitt légkörben zajlot-
tak az események, a gyerekek felszaba-
dultan viselkedtek és érezték mindenki 
értük van...”
„Az én emlékeimben egy kellemes 
hangulatú rendezvényként fogom tá-
rolni ezt az eseményt és a továbbiak-
ban is szem előtt fogom tartani a ver-
senyeiket....”
„Igen is van erre igény, hiszen a népi 
kultúra erősítése a felnövekvő nemze-
dékben csak jót szülhet:)) Sok sikert a 
továbbiakban is!”
„Nagyon köszönjük ezt a csodálatos, 
komplex és színvonalas versenyt!” 
A XXIV. Dunakanyar Népművészeróti 
verseny támogatói voltak: Váci Tan-
kerület Központ, Pest megyei Önkor-
mányzat, Sződligeti Önkormányzat, 
Hagyományok Háza és 8 zsűritagunk a 
tiszteletdíját ajánlotta fel ill. a verseny-
zők jutalmazására hoztak ajándékokat. 
Köszönjük

Tanulmányi versenyek:
Számos versenyen is megmérettethet-
ték magukat tanulóink.
A Nemzetközi Kenguru Matematika-
verseny Megyei forduló eredményei:
Győrvári Katalin 2. o. 9. lett a megyein, 
61. az országoson. 
Rutkay Ádám 3. o. 27. hely
Kovács Dóra 5. o. 17. hely
Pék Gergő 7. o. 28. hely
Zrínyi Matematikai Versenyen 20 diák 
vett részt iskolánkból, szép eredmény-
nyel végeztek.
Alapműveleti Matematikai Verseny 
Megyei fordulójának a Sződligeti Gár-
donyi Géza Általános Iskola első alka-
lommal adott otthont idén áprilisban. 
Iskolánk diákjai itt is szép számmal és 
eredménnyel szerepeltek. 
I. helyen végzett: Pék Gergő 7.a.
II. helyen végzett: Kovács Dóra 5.a. 
 Tóth Dávid 6.a. 
III. helyen végzett: Volentics Máté 5.a.
 Galambos Csaba 7.a. 
IV. helyen végzett: Honti Korinna 6.a.  
 Gémes Barnabás 7.b., 
 Balogh Bence 8.a. 
V. helyen végzett:  Pukk Nóra 4.a.,  
 Simon Ádám 5.a.,  
 Pukk Roland 6.b.
VI. helyen végzett:  Simon Vince 4.b. 
 Farkas Bence 6.b.
A verseny támogatói: Sződligeti Gár-
donyi Géza Általános Iskola, Sződlige-
ti Iskolás Gyerekekést Alapítvány, Váci 
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Tankerület Központ, Sződliget Nagy-
község Önkormányzata, 4iG Nyrt., 
Humansaft Kft., Italliget Kft. Köszönjük. 
A Kvassay Jenő versenyt 
Őrbottyánban rendezték. 
Helyezetteink:
Müller Anna 2.a. 
helyesírásból  II. hely.
Zaharovics Áron 1.a. 
olvasás - szövegértésből  III. hely. 
Simon Vince 4.b.
helyesírásból  I. hely.
Kovács Dóra 5.a
matematika  III.hely.
Rutkay Ádám 3.b
matematika I.hely
Galambos Csaba 7.a
matematika II.hely

Mozaik Anyanyelvi 
Tanulmányi Verseny:  
Országos döntőbe jutott: 
Kröel-Dulay Zsigmond 5.a

Tudásbajnokság Megyei 
fordulója angolból:  
Rutkay Ádám 3.b. - I. hely. 
matematikából:  Rutkay Ádám 3.b - V. 
hely.
anyanyelvből:  
Simon Vince 4.b. - X. helyen végzett.
szövegértésből: 
Bella Zsombor 4 b. - X. helyezett.
Nyelvész verseny 
Simon Vince 4.b. megyei II. lett és or-
szágos döntőbe jutott.
„Indulj el…”országismereti verseny 
országos döntő:
Kovács Dóra, Rutkay Lili, Kardos Ben-
ce, Komlósi Kristóf, Kröel- Dulay Zsig-
mond  5.a osztályosok.- IV. helyezést 
érték el.
 
Atlétika versenyeken is 
remekeltek diákjaink.
Országos Diákolimpia 
Gödöllői mezei futás:
 - Farkas Lotti 4.a - 17.hely, -Farkas 
Bence 6.b - 8.hely, -Szinte Bálint 8.a - 
30. helyezett lett.
A IV. korcsoportos fiú csapat középme-
zőnyben végzett.

Megyei Mezei Diákolimpián 
Tápiószecső: 
-Farkas Lotti 4.a. 3.hely, -Farkas Bence 
6.b. 2. hely, Szinte Bálint 8.a. 5. helye-
zett lett.
Ők is és a IV. Korcsoport csapattagjai 
is továbbjutottak az országos döntőbe. 
Itt a csapat 2. lett, tagjai: Kis Krisztián 

7.a., Komlósi Gellért 7.b., Adamcsek 
Gergő 7.a., Szinte Bálint 8.a. Kröel- 
Dulay Gáspár 8.a.

Többpróba – Váci Atlétika verseny 
Területi Forduló.
II. korcsoportos fiúk:  7.hely,
III. korcsoportos fiúk: 7.hely
IV. korcsoportos fiúk:  2. hely -  
Csapattagok: Kis Krisztián, Adamcsek 
Gergő, Köel- Dulay Gáspár, Szinte Bá-
lint, Komlósi Gellért
Farkas Bence egyéniben a 3. lett..
II. korcsoportos lányok:  3. hely, - 
Csapattagok: Pukk Nóra 4.a., Korbuly 
Blanka 4.a., Csendes Mira 4.a., Futó 
Csillag Virág 4.a., Farkas Lotti 4.a. 
Egyéniben Farkas Lotti a 3.hely, Szabó 
Dorka a III. korcsoportban a 6. helye-
zést érte el.

Megyei Diákolimpián Albertirsán:
 Farkas Bence 600 m-es síkfutásban: 
1.hely, Egyéni csúccsal Pest megye 
bajnoka lett.
 Szinte Bálint az 1500 m-es síkfutás-
ban: 4. helyet érte el. Hatalmas idő-
eredménnyel bejutott az országos dön-
tőbe. Gratulálunk Fiúk! Irány Győr!
Az elmúlt hetekben igencsak sok ver-
senyen vettek részt diákjaink. Köszön-
jük a felkészítő tanárok munkáját! 

Ovis Családi Délután.
Márciusban rendezte meg iskolánk. 
Itt a leendő elsős gyermekeket fogad-
tuk szüleikkel együtt. Az óvodások 
kézműveskedhettek, sportversenyeken 
vehettek részt. Szüleikkel betekintést 
kaphattak az iskola életébe, tájékozód-
hattak a művészeti oktatás lehetősége-
iről, a nyelvtanulás fontosságáról. Di-
ákjaink kisebb produkciókat adtak elő: 
bemutatták az idegen nyelvi tudásukat 
és a hangszeres játékukat. Reméljük az 
óvodások kellemes emlékekkel tértek 
haza.

Erdei iskola
Április közepén a hatodik évfolyam 
tanulóinak erdei iskolát szervez-
tünk. Helyszínéül Bernecebarátiban a 
Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskolát vá-
lasztottuk. A két és fél nap során megis-
merkedtünk a Börzsöny nagyvadjaival, 
a vadászati szokásokkal, szabályokkal, 
az erdőben fellehető festőnövényekkel 
– ezeket batikolással ki is próbáltuk. Egy 
erdei séta során megismertük a legjel-
legzetesebb börzsönyi fákat, cserjéket. 
A legnagyobb élményt a gyerekeknek 

a patakvizsgálat és az esti vadles adta. 
Barátságok szövődtek és mélyültek el, 
a záró csapatkiáltásunk nem véletlenül 
volt: „Hatodik évfolyam!” Köszönjük 
Kröel- Dulayné Varga Magdolna és 
Román Erika tanárnőknek a szervezést 
és felügyeletet. 

Papírgyűjtés
Hagyományainkhoz híven idén is már 
második alkalommal volt lehetőség pa-
pírgyűjtésre, ahol 4845,5 kg gyűlt ösz-
sze a konténerekben. 

Kultúra, kikapcsolódás, 
megemlékezés: 
- a 7. a-b osztály a „Többes számban” 
kiállítást tekintette meg Vácott. 
-„A padlás” c. musicalt, színdarabot 
szintén a 7. osztály nézte meg.
- A „Lajta Monitor Múzeumhajó” Vá-
cott is kikötött. A 7. b. és a 6 a-b osztály 
nézte meg a kiállítást. 
-Rendhagyó felvilágosító foglalkozá-
son vett részt az 5. évfolyam, az ún. 
Ciklus- show-on. 
- Az iskola udvarában áttelepítésre ke-
rült a Fűzkuckó, közel 40 ember segít-
ségével. Ennek gondozása folyamatos 
munkát igényel. Köszönjük munkáju-
kat!
- Hagyományainkhoz híven iskolánk-
ban megünnepeltük a március 15-ei 
eseményeket, ill. megemlékezés volt a 
Holokauszt áldozatairól. 
- Az első osztályosok Gergely járást 
tartottak, meglátogatták a nagycsopor-
tos ovisokat, hogy iskolába csalogassák 
őket.
- Áprilisban volt a nyílt hét iskolánk-
ban, melyre sok szülő kíváncsi volt, s 
részt vett az adott tanórákon. 
- Az Anyák napi műsorra nagy lelke-
sedéssel készültek az alsó tagozatosok. 
Minden osztály külön időpontban tar-
totta meg az ünnepséget. 
Így tanév vége felé sok diák kitett ma-
gáért, teljesítményével bizonyított. 
Minden versenyen résztvevőnek gratu-
lálunk és további sikereket kívánunk! 
Akik pedig idén nem voltak versenyen, 
jövőre előttük is nyitva lesz a kapu, s 
indulhatnak. 
Júniusban még megrendezésre kerül a 
Gárdonyi Nap, s a tavaszi tanulmányi 
kirándulás minden osztályban. 
A Ballagással, s a Tanévzáró ünnep-
séggel lezárul a 2017/2018-as tanév. 
VIDÁM VAKÁCIÓT MINDENKINEK!

Szabó Bernadett
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Cris: Kezdjük az alapokkal, szülők, 
család, tanulmányok.
Marika: Marosvásárhelyen születet-
tem. Csodálatos gyermekkorom volt. 
Nagyon sok köszönettel tartózom szü-
leimnek és nagyszüleimnek, akik lehe-
tőséget biztosítottak, arra hogy boldog 
és kiegyensúlyozott „felnőtté” váljak. 
Cris: Tanulmányok?
Marika: Az általános- és középisko-
lai tanulmányaim után Kolozsváron, 
a Babes-Bolyai Tudományegyetemem 
tanultam fizika-kémia szakos tanárnak. 
Mivel az informatika mindig is vonzott, 
a későbbiekben, már Magyarországon 
oktatási informatikus szakképesítést 
szereztem. Szeretem a kihívásokat..., 
folytattam a tanulást, szakvizsgáztam 
közoktatás vezetői szakon majd szak-
értői képzésen vettem részt, így jelen-
leg részt veszek az országos pedagó-
gusminősítéssel és pedagógiai-szakmai 
ellenőrzéssel kapcsolatos szakértői fel-
adatok ellátásában is. 
Cris: Miért pont  fizika-kémia?
Marika: Eredetileg matematika- kémia 
szakos szerettem volna lenni, de abban 
az évben nem indult a szak. Őszintén 
nem bántam meg és most se bánom, 
hogy a matematika helyett fizika lett 
belőle. Miért pont? Azt hiszem a taná-
raimnak köszönhetően. Nagyon meg-
szerettették a reál világ tudományát. 
Azóta is hiszem és vallom, hogy az 

oktatás alfája és ómegája a 
tanár, annak személyisége, 
felkészültsége, embersége.
Cris: Marosvásárhely, Ko-
lozsvár után, hogy került 
Sződligetre? Magyarország-
ra?
Marika: Az országba a sze-
relem hozott, Sződligetre 
egy újság hirdetésben meg-
hirdetett álláslehetőség. 
1991-ben jöttem az ország-
ba, egy évig Németkéren 
tanítottam, majd 1992-ben 
jöttem Sződligetre és azóta 
is itt dolgozom.
Cris: Család? Hobby?
Marika: Két gyermekem 
van, fiam 23 éves, mér-
nök-informatika szakos, 
lányom 24 éves építész-
nek tanul. Férjem vízépítő 
mérnök. Színház minden 
mennyiségben, könyvek, 
korcsolyázás és utazni, 
utazni, utazni. Pedagógus-
ként is szívügyem a gyerekek számára 
az utazási élmény biztosítása, tanul-
mányi utak, kirándulások szervezése. 
Büszke vagyok rá, hogy a sződligeti is-
kolásoknak volt már lehetősége iskolai 
szervezésben eljutni Németországba, 
Olaszországba, Angliába, Franciaor-
szágba valamint a Határtalanul! Pályá-

zat keretében Felvidéken már kétszer is 
jártunk, most Szlovénia és Erdély kö-
vetkezik.
Cris: Hogyan lett igazgató helyettes 
majd pedig megbízott igazgató?
Marika: 2007-ben Gáspár Ágnessel 
kezdtük a közös munkánkat. Nagyon 
nehéz évek voltak, mindketten kez-

megbízott igazgatóval

 

 

 

 

Sokat egyeztetett de végül is elkészült interjú                

SIMONNÉ KELEMEN MÁRIA 

megbízott    igazgatóval 

 

Neki jó, nekem nem, akkor jó, mégse nem - egyezkedés után az utolsó pillanatban, de mégis sikerült 
elcsípnünk  egy órát,  amikor le tudtunk ülni beszélgetni, interjút készíteni a helyi iskola megbízott 
igazgatójával, Simonné Kelemen Máriával, Marikával. 

Cris: Kezdjük az alapokkal, szülők, család, tanulmányok. 

Marika: Marosvásárhelyen születettem. Csodálatos gyermekkorom volt. Nagyon sok köszönettel 
tartózom szüleimnek és nagyszüleimnek, akik lehetőséget biztosítottak, arra hogy boldog és 
kiegyensúlyozott „felnőtté” váljak.  

Cris: Tanulmányok? 

Marika: Az általános- és középiskolai tanulmányaim után Kolozsváron, a Babes-Bolyai 
Tudományegyetemem tanultam fizika-kémia szakos tanárnak. Mivel az informatika mindig is vonzott, 
a későbbiekben, már Magyarországon oktatási informatikus szakképesítést szereztem. Szeretem a 
kihívásokat…, folytattam a tanulást, szakvizsgáztam közoktatás vezetői szakon majd szakértői 
képzésen vettem részt, így jelenleg részt veszek az országos pedagógusminősítéssel és pedagógiai-
szakmai ellenőrzéssel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában is.  

Cris: Miért pont  fizika-kémia? 

Marika: Eredetileg matematika- kémia szakos szerettem volna lenni, de abban az évben nem indult a 
szak.  

Őszintén nem bántam meg és most se bánom, hogy a matematika helyett fizika lett belőle. Miért 
pont?  Azt hiszem a tanáraimnak köszönhetően. Nagyon megszerettették a reál világ tudományát. 
Azóta is hiszem és vallom, hogy az oktatás alfája és ómegája a tanár, annak személyisége, 
felkészültsége, embersége. 

Cris: Marosvásárhely, Kolozsvár után, hogy került Sződligetre? Magyarországra? 

Marika: Az országba a szerelem hozott, Sződligetre egy újság hirdetésben meghirdetett 
álláslehetőség. 1991-ben jöttem az országba, egy évig Németkéren tanítottam, majd 1992-ben 
jöttem Sződligetre és azóta is itt dolgozom. 

Cris: Család? Hobby? 

Marika:   Két gyermekem van, fiam 23 éves, mérnök-informatika szakos, lányom 24 éves építésznek 
tanul. Férjem vízépítő mérnök. Színház minden mennyiségben, könyvek, korcsolyázás és utazni, 
utazni  ,utazni.  Pedagógusként is szívügyem a  gyerekek  számára az utazási élmény biztosítása, 

Neki jó, nekem nem, akkor jó, mégse nem - egyezkedés után az utolsó pillanatban, de mégis sikerült 
elcsípnünk  egy órát,  amikor le tudtunk ülni beszélgetni, interjút készíteni a helyi iskola megbízott 
igazgatójával, Simonné Kelemen Máriával, Marikával.

Sokat egyeztetett de végül is elkészült interjú:

MÁRIA

SIMONNÉ
KELEMEN



www.szodliget.hu 15

dőként indultunk. Éjszakákon át a jog-
szabályokat, törvényeket bújtuk, hogy 
az elvárásoknak maximálisan eleget 
tegyünk. Az oktatásban bekövetkezett 
változások következtében új alapokra 
kellett helyezni az iskola vezetését, 
irányítását. Ági elvesztésekor vettem 
át az iskola irányítását és több hóna-
pi megbízás után döntöttem úgy, hogy 
megpályázom az állást.
Cris: Miért döntött a pályázat mellett?
Marika: Úgy gondolom, folytatni kell a 
megkezdett munkát. Dolgom van, dol-
gunk van, nem lehet most abbahagyni.
Cris: Mi a legnehezebb az igazgatói 
munkában?
Marika:  Nincs szabadidő, nincs le-
állás, nincs munkaidő... Ez egy állan-
dó feladat. Igazi kihívás az egyensúly 
megtartása a család és a munka között. 
Cris: Adja magát a kérdés: és mi a jó?
Marika: Az eredmények, a gyerekek 
öröme, mosolya, a kollegák vissza-
jelzései. Ha látom a gyerekek arcán 
a nyugalmat a hétköznapok apró bol-
dogságait. Nagyon jól összeszokott 

tantestülünk van, nagyon jól tudunk 
együtt dolgozni.
Cris: Sokszor halljuk, hogy hátrányban 
vannak a vidéki iskolák a városi társaik  
felszereltségével szemben.
Marika: Mi nagyon szerencsések va-
gyunk, az Alapítványunknak nagyon 
sokat köszönhetünk. Minden termünk-
ben van projektor, modern a számító-
gép állománya a tanulóknak és minden 
pedagógusnak van immár laptopja. 
Rendelkezünk 2 interaktív táblával, 
a tanulók részére 10 db. tablet, 6 db 
laptop van, amelyeket tanítási órákon 
használhatnak.
Mindamellett, hogy az iskola állami 
fenntartású lett, jó kapcsolatban ma-
radtunk a helyi önkormányzattal. Tá-
mogatnak pályázatokkal, iskola felújí-
tással, iskola bővítéssel, rendezvények 
lebonyolításánál akár anyagi hozzájá-
rulással is.
Cris: Utolsó kérdésként a három kíván-
ságára lennék kíváncsi.
(sokáig csend, nagy csend...)w
1. Szeretnék egy laboratóriumot az 

iskolának. Régi vágyam, hisz mint fi-
zika kémia szakos tanár nagyon kor-
látozottak a lehetőségeim laboratóri-
um nélkül a kísérletek bemutatásánál. 
Bár megjegyzem többször szervez-
tünk már kirándulásokat pályázatok 
keretében olyan Főiskolákra, ahol a 
gyerekek megtapasztalhatták a kémia, 
fizika csodáit a kísérleteken keresztül. 
Voltunk már Egerben és Szegeden is 
szakmai kiránduláson, laboratóriumi 
foglalkozásokon... De ha itt lenne egy, 
az lenne az igazi!
2. Szeretném körbeutazni a Földet!
3. Boldog nyugdíjas szeretnék majd 
lenni.
Köszönöm az interjút, végszóként áll-
jon itt Marika egykori tanítványának  
mondata:
„A fizikát annyira nem szerettem, de a 
fizika órákat imádtam!”
...én a biológiával voltam így a gimi-
ben.

Cris
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György-napi mulatság

A műsort a nagycsoportosok – 
Vörösbegy, Zöldike és a Cine-
ge csoport – adták elő, ahol 

hagyományőrző műsorral léptek fel 
régi rigmusokkal, néptánccal színe-
sítve az előadást. Ez után többféle 
szórakozási lehetőséget kínáltunk fel 
az óvodás gyermekek, testvéreik és a 
szülők számára. Többek között arc-
festés, kézműves foglalkozások, ugrá-
lóvár, tombola és zsákbamacska állt 
rendelkezésre.
A hűs lombok alatt önfeledt szórako-

zást nyújtottunk az óvodába járó-, és 
visszalátogatott iskolás gyermekek szá-
mára is. 

Támogatóinknak köszönjük az anya-
gi és dologi juttatásokat, a sződligeti 
Nagyközség Önkormányzatától kapott 
segítséget, valamint az SZMK-tagok és 
a többi aktívan részt vevő szülő segítsé-
gét, akik óvodánk dekorációját ízléses 
formában készítették el és segítettek az 
előkészületekben, valamint a lebonyo-
lításban.

Tombolafelajánlások 
a támogatóinktól: 
o Háztartási bolt,
o Barkács Kft,
o Kínai bolt,
o Zöldséges Anikó,
o Prestig Szépségszalon,
o CBA
o Főtéri virágüzlet, 
o Rábai cukrászda
Köszönjük a felajánlásokat, amivel 
hozzájárultak a színvonalasabb prog-
ramunkhoz.

Kedves Olvasók!  
 

A Sződligeti hírforrás újságunk hasábjain keresztül szeretném 

meghívni Sződliget egykori és jelenlegi óvodásait, valamint 

minden kedves érdeklődőt, településünk születésnapja, és 

nyugdíjba vonulásom alkalmából,  

 

2018. szeptember 3-án, hétfőn, délután 16 órakor 
rendezendő 

 

 „ Egyszer volt, hol nem volt ” című helyi óvodatörténeti, kiállításom 

megnyitójára. 

Helyszín: Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 

2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. 

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

A kiállítás megtekinthető a megnyitó után, szeptember 3-án, hétfőn 18 óráig  

és minden nap 14 - 18 óráig. Zárás időpontja: szeptember 8. (szombat) 18 óra.  
Arra kérném Önöket, hogy aki az 50-es évekhez kapcsolódóan bemutatható fotóval, illetve féltve őrzött 

játékkal, vagy bármilyen tárggyal szívesen hozzájárulna a kiállítás anyagához, azt kölcsön adná, azt 

névvel ellátva a kiállítás után visszajuttatom.  

Segítségüket előre is köszönöm! 

 

                                                                                                                         Helembainé Haris Judit 

                                                                                                                                  óvodapedagógus 

Április utolsó péntekén rendeztük meg óvodánkban a Szent-György-napi mulatságot. 
Ragyogó, verőfényes időben vidáman mulatták a gyermekek és a szülők az időt az óvoda udvarán. 

A Sződligeti hírforrás újságunk hasábja-
in keresztül szeretném meghívni Sződ-
liget egykori és jelenlegi óvodásait, 
valamint minden kedves érdeklődőt, 
településünk születésnapja, és nyugdíj-
ba vonulásom alkalmából, 

2018. szeptember 3-án, 
hétfőn, délután 

16 órakor rendezendő
„Egyszer volt, hol nem volt” 
című helyi óvodatörténeti, 
kiállításom megnyitójára.

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

Minden érdeklődőt szeretettel várok!
A kiállítás megtekinthető a megnyitó 
után, szeptember 3-án, hétfőn 18 óráig 
és minden nap 14 - 18 óráig. Zárás idő-
pontja: szeptember 8. (szombat) 18 óra. 
Arra kérném Önöket, hogy aki az 50-es 
évekhez kapcsolódóan bemutatható fo-
tóval, illetve féltve őrzött játékkal, vagy 
bármilyen tárggyal szívesen hozzájá-
rulna a kiállítás anyagához, azt kölcsön 
adná, azt névvel ellátva a kiállítás után 
visszajuttatom. 
Segítségüket előre is köszönöm!

Helembainé Haris Judit
óvodapedagógus

Kedves Olvasók!
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Vajon vannak-e olyanok köztünk – re-
méljük jó páran akadnak -, akik szabad 
idejükből Istennek is áldoznak egy da-
rabkát? Vajon hányan hallják meg az 
ajtóban álló Jézus kopogását, hányan 
eresztik be, és hallgatják meg, amit 
mond? Ahogyan az embernek szük-
sége van időre, hogy egy munkát el-
végezzen, ahogyan kell egy bizonyos 
időmennyiség, hogy megreggelizzünk, 
kitakarítsunk, vagy épp tévézzünk, Is-
tennek is szüksége van az időnkre, 
hogy a szívünket, a lelkünket formál-
hassa.
Szabadidőnkben mi döntünk a ren-
delkezésünkre álló időről. Miért is ne 
fordíthatnánk arra figyelmünket, ami 
a legfontosabb dolog az életben, min-
den létező lényegére, Istenre? Miért is 
ne látogathatnánk meg a templomot 
hétköznap, hogy a világ nyüzsgésétől 
kicsit félrevonulva, egyet szusszanva, 
meghallgassuk Isten szavát szívünk 
csendjében, amit az egész éves roha-
nás alatt nem volt időnk meghallgatni?
Nem feltétlenül szükséges azonban 
templomba mennünk ahhoz, hogy 
megtaláljuk Istent. Elég, ha tágra nyit-
juk szemünket és észrevesszük az Ő 
jelenlétét mindennapjainkban, a ter-
mészetben, mivel minden az Isten 
dicsőségét hirdeti, csak figyelmünket 
kell a lényegre összpontosítani, vagyis 
nem a virág szirmait és leveleit néz-
ni, hanem magát a virágot, a virágban 
a szépséget, a jóságot, a teljességet 
szemlélni, hiszen Isten a szépség, és 
Isten a jóság.
Fordítsunk időt arra, hogy a Lényeget 
kutatjuk, adjunk időt Istennek, hogy el-
vezethessen minket Magához! Simone 
Weil szerint „Isten úgy vár, mint egy 
koldus, mozdulatlanul és hallgatagon 
állva mindannyiunk előtt, hátha valaki 
ad majd neki egy darabka kenyeret.” 
Adjunk Istennek időnkből, adjunk Is-
tennek magunkból, adjunk Neki szere-
tetünkből!

Nagyboldogasszony ünnepe
– augusztus 15.

A katolikus Egyház 
ezen a napon ünnep-
li Mária mennybevé-
telét. Ez az ünnep, 
egyben a legősibb 
Mária-ünnep. Sok év-

századon át ez volt a magyarság nem-
zeti ünnepe. Szent István királyunk 
ezen az ünnepen (1038-ban) ajánlot-
ta Magyarországot a Szent Szűz oltal-
mába. Ez volt a világtörténelem legel-
ső országfelajánlása a Szent Szűznek. 
A keleti és nyugati egyház egyaránt 
máig is a legnagyobb Mária-ünnep-
nek tartja.
Szűz Mária mennybevételének dog-
máját (hitigazságát) XII. Pius pápa hir-
dette ki 1950-ben.
Ha megnézzük Mária életét, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy életével minden 
édesanyának példát mutatott: szelíd-
ségben, kitartásban, a fájdalmak elvi-
selésében. De legfőképp a hitben: „Az 
Úr szolgáló leánya vagyok…”
Ő a szegény ács felesége, aki munká-
jával tartotta fenn a Szent család életét.
Ő az a súlyosan megpróbált anya, aki 
mikor eljött a szülésének ideje, nem 
talált házat, mely befogadja. Ezért is-
tállóban barmok közt szülte meg isteni 
Gyermekét.
Ő az Édesanya, kinek sötét éjszaka 
idején kellett idegen országba mene-
külnie, hogy megmentse gyermekét 
Heródes kegyetlen és féltékeny dühé-
től.
Ő az Anya, ki látta Fiát, az ég és föld 
Teremtőjét, mint hontalan vándort, ki-
nek nem volt hová lehajtani fejét.
Ő az Anya, ki a Szent Fiát látta a ke-
reszt fáján.
Ő az Anya, kinek lelkét a fájdalom tőre 
járta át.

Szűzanyánk egész élete a kis Názáret-
ből, Betlehemen át a Kálváriáig Mag-

A Katolikus Egyház Hírei:

Töltsük szabadidőnket Istennel!
Beköszöntött a nyár. Az ifjabbak most vakációjukat, az idősebbek sza-
badságukat töltik. De vajon mire használjuk föl a várva várt vagy éppen 
hirtelen ránk szakadt szabad időt? Bizonyára sokan vannak, akik a ház 
körül tevékenykednek - sok ilyenkor a kerti munka –, mások elutaznak, 
a gyerekek pedig azon gondolkoznak mit, kivel és hol játszhatnának a 
legtöbbet.

nificat; Isten magasztalása volt, Isten 
akaratának teljesítése.
Kövessük Máriát! Tegyünk meg min-
dent Isten dicsőítésére!

Június 9-én este Szent József tiszteleté-
re, férfiak számára összejövetelt szer-
vezünk a plébánia udvarán. A prog-
ramban szerepel: szentmise, finom 
vacsora, előadás, beszélgetések. Sze-
retettel várjuk a férfiakat.

Nyári szünetre, az utazások szezonja 
előtt meg szeretnénk áldani a jármű-
veket. Az autókat, motorokat stb.június 
10.-én a misék után fogjuk szentelni.

A nyári miserend 
június 11. - szeptember 7. -ig 
a következő:
hétfő – 7.30
szerda – 7.30
csütörtök – 7.30
péntek – 19.00 
(18.30-tól szentségimádás)
szombat – 19.00
vasárnap – 9.00, 19.00

Június 30-án Mátraverebély-Szent-
kúton, a Nemzeti Kegyhelyen  meg-
rendezésre kerül a XIV. Váci Egy-
házmegyei Találkozó, amelyre 
busszal szeretnénk menni. Útikölt-
ség a jelentkezők létszámától függ 
(kb.1500Ft). Jelentkezni lehet minél 
előbb de legkésőbb június 10-ig a 
sekrestyében.

A szalvatoriánus közösség gyalogos 
zarándoklatcsoportokat indít Krak-
kóba és Czestochowa-ba. A krakkói 
zarándoklat Hidasnémetiről július 
13-án indul. A czestochowa-i csoport 
augusztus 5.-én indul.  Szeretettel 
várjuk a jelentkezőket! Bővebb infor-
mációt a www.salvator.hu honlapon 
kapunk.

Június 9-én, szombaron, megrendezésre 
kerül az előzarándoklat Gödöllőn. Ez a 
nap jó lehetőséget kínál arra, hogy kicsit 
ismerkedjünk a zarándokokkal, a zarán-
doklattal mint műfajjal. Hogy kipróbál-
hassuk magunkat (a túracipőt és egyéb 
felszereléseket) akár a különféle szolgá-
latokban, amik majd a krakkói illetve a 
czestochawa-i úton várnak ránk. Részle-
tes információ a Facebook-on található.

A Katolikus Egyház Hírei: 
Töltsük szabadidőnket Istennel! 

 
 Beköszöntött a nyár. Az ifjabbak most vakációjukat, az idősebbek szabadságukat töltik. De 
vajon mire használjuk föl a várva várt vagy éppen hirtelen ránk szakadt szabad időt? Bizonyára 
sokan vannak, akik a ház körül tevékenykednek - sok ilyenkor a kerti munka –, mások elutaznak, a 
gyerekek pedig azon gondolkoznak mit, kivel és hol játszhatnának a legtöbbet. 
 Vajon vannak-e olyanok köztünk – reméljük jó páran akadnak -, akik szabad idejükből 
Istennek is áldoznak egy darabkát? Vajon hányan hallják meg az ajtóban álló Jézus kopogását, 
hányan eresztik be, és hallgatják meg, amit mond? Ahogyan az embernek szüksége van időre, hogy 
egy munkát elvégezzen, ahogyan kell egy bizonyos időmennyiség, hogy megreggelizzünk, 
kitakarítsunk, vagy épp tévézzünk, Istennek is szüksége van az időnkre, hogy a szívünket, a 
lelkünket formálhassa. 

Szabadidőnkben mi döntünk a rendelkezésünkre álló időről. Miért is ne fordíthatnánk arra 
figyelmünket, ami a legfontosabb dolog az életben, minden létező lényegére, Istenre? Miért is ne 
látogathatnánk meg a templomot hétköznap, hogy a világ nyüzsgésétől kicsit félrevonulva, egyet 
szusszanva, meghallgassuk Isten szavát szívünk csendjében, amit az egész éves rohanás alatt nem 
volt időnk meghallgatni? 

Nem feltétlenül szükséges azonban templomba mennünk ahhoz, hogy megtaláljuk Istent. 
Elég, ha tágra nyitjuk szemünket és észrevesszük az Ő jelenlétét mindennapjainkban, a 
természetben, mivel minden az Isten dicsőségét hirdeti, csak figyelmünket kell a lényegre 
összpontosítani, vagyis nem a virág szirmait és leveleit nézni, hanem magát a virágot, a virágban a 
szépséget, a jóságot, a teljességet szemlélni, hiszen Isten a szépség, és Isten a jóság. 

Fordítsunk időt arra, hogy a Lényeget kutatjuk, adjunk időt Istennek, hogy elvezethessen 
minket Magához! Simone Weil szerint „Isten úgy vár, mint egy koldus, mozdulatlanul és 
hallgatagon állva mindannyiunk előtt, hátha valaki ad majd neki egy darabka kenyeret.” Adjunk 
Istennek időnkből, adjunk Istennek magunkból, adjunk Neki szeretetünkből! 

 
 

 
Nagyboldogasszony ünnepe 
– augusztus 15. 
 

A katolikus Egyház ezen a napon ünnepli Mária mennybevételét. 
Ez az ünnep, egyben a legősibb Mária-ünnep. Sok évszázadon át ez volt a 
magyarság nemzeti ünnepe. Szent István királyunk ezen az ünnepen 
(1038-ban) ajánlotta Magyarországot a Szent Szűz oltalmába. Ez volt a 
világtörténelem legelső országfelajánlása a Szent Szűznek. A keleti és 
nyugati egyház egyaránt máig is a legnagyobb Mária-ünnepnek tartja. 

 Szűz Mária mennybevételének dogmáját (hitigazságát) XII. Pius pápa hirdette ki 1950-ben. 
 Ha megnézzük Mária életét, akkor azt tapasztaljuk, hogy életével minden édesanyának 
példát mutatott: szelídségben, kitartásban, a fájdalmak elviselésében. De legfőképp a hitben: „Az Úr 
szolgáló leánya vagyok…” 
 Ő a szegény ács felesége, aki munkájával tartotta fenn a Szent család életét. 
 Ő az a súlyosan megpróbált anya, aki mikor eljött a szülésének ideje, nem talált házat, mely 
befogadja. Ezért istállóban barmok közt szülte meg isteni Gyermekét. 
 Ő az Édesanya, kinek sötét éjszaka idején kellett idegen országba menekülnie, hogy 
megmentse gyermekét Heródes kegyetlen és féltékeny dühétől. 
 Ő az Anya, ki látta Fiát, az ég és föld Teremtőjét, mint hontalan vándort, kinek nem volt 
hová lehajtani fejét. 
 Ő az Anya, ki a Szent Fiát látta a kereszt fáján. 

Ő az Anya, kinek lelkét a fájdalom tőre járta át. 
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A hagyományos barátságpohár és má-
jusfa állítás után a főszervező dr. So-
mogyi István köszöntőjében ezúttal is 
elmondta: a rendezvény fő célja, hogy 
egy kellemes hangulatú összejövetel 
közepette találkozhassanak Sződliget 
különböző világnézetű és gondolko-
dású polgárai. Megnyitójában Juhász 
Béla polgármester kiemelte, és külön 
üdvözölte, hogy a helyieken túl most 
is eljöttek Jólész testvértelepülésünk-
ről vendégeink, továbbá köszönetet 
mondott a szervezőknek a közösség-
formáló esemény rendszeres megren-
dezéséért.

Majd beizzították a csapatok, baráti 
közösségek a tüzeket, melyek fölött a 
különböző méretű bográcsokból ezút-
tal a darált húsból készülő ínycsiklan-
dozó ételek illata lepte be a sződligeti 
kisrétet és környékét. Mindeközben 
dr. Somogyi Istvántól megtudtuk azt 
is, hogy a sorozatindító – közel em-
ber nagyságú – fődíj az idei győztes 
nevével betelik, így jövőre új vándor 
fakanálért folyik majd a versengés.
Amíg rotyogtak a készülő finomságok, 
Tóth Ildikó, a rendezvény háziasszo-
nya gyűjtötte össze, hogy a csapatok 
milyen ételcsodákat készítenek. 

Az idén 15 társaság indult – 
„versenyműveik”:

Barangolók 
töltött káposzta Barangoló módra

Sződligetiek Baráti Köre
kel(l)fasírt be-szósz 
krumpli feltéten

Jólészi Cházár András 
Polgári Társulás 
rőcei húsosgolyó

KDNP helyi szervezete
húsgombóc bakonyi módra

Betelt a győztesekkel 
a Vándor Fakanál
Mindent vitt a Barangolók 

töltött káposztája
Ragyogó napsütés adott aranykíséretet a május eleji nyárban a Ci-
vilek Sződligetért Egyesület (CISZE) által immár 12. alkalommal 
megrendezett Sződligeti Vándor Fakanál elnevezésű közösségi ese-
ménynek. Nagyközségünk egyik legnagyobb érdeklődés mellett le-
zajló rendezvénye ezúttal is a megszokott program szerint zajlott.
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Izé
skót tojás

Női Nyugdíjas Klub 
ropogós malackák káposztás babágyon

Tiszta Forrás Szövetség
lecsó gazdagon
Baráti Páholy
chilis bab Kardos Éva módra

Férfi Nyugdíjas Klub
sződligeti töltött káposzta
Kék Duna Otthon
tárkonyos betyáros húsgombóc leves

Éppen Ráérek Klub az Okos Nőkkel
tárkonyos húsgombócleves gazdagon 
milánói spagettivel

Civilek Sződligetért Egyesület
töltött káposzta nem töltve

Későn ébredők csapata
chilis bab

Csemeteliget Napközis Óvoda
somogyi kanászleves ovis módra

Váci kerékpárosok
chilis bab biciklis módra 

A szervezők ezúton is köszönetet 
mondanak a rendezvény támogatásá-
ért a következőknek:  
Civilek Sződligetért Egyesület, Sződ-
liget Nagyközség Önkormányzata, 
Dr. Somogyi Kft, Papp István, Papp 
Istvánné, Kemenes Lajos, a Szabad-
ság téri Anikó virágbolt, Judit butik, 
Borostyán virágüzlet, Prestige szép-
ségszalon: Ojtozi Beatrix kozmetikus, 
Erdélyiné Deme Renáta manikűrös és 
Csipánné Varró Anna fodrász, Anikó 
zöldségboltja, Berki Tibor húsboltja, 
CBA Sződliget, Schröck István és Bea, 
a 2-es út melletti italnagyker, sződli-
geti gyógyszertár, Rábai cukrászda, 
Horváth Tibor, Csányi Zsolt Masszázs 
Kuckó, váci kerékpárosok.
Az első díj 20 ezer forintos utalványát 
a Dr. Somogyi Kft, a második helye-

zettnek járó 10 ezer forintos utalványt 
a CISZE, a harmadik helyezett által 
kiérdemelt 3 ezer forintos utalványt 
Berki Tibor biztosította. A különdíj tor-
takölteménye a Rábai cukrászda alko-
tása volt.

Az idei verseny zsűrije:

Az elbíráló trió elnöke Barabás La-
jos, a BARABÁS Gasztronómiai 
Szak- és Felnőttképző Nonprofit Kft. 
vezetője volt. A zsűri tagjai: Hege-
dűs Erzsébet iparművész és Kollár 
Dezső szakács volt.

Az idei díjazottak: 
Különdíjat nyert a Civilek Sződlige-
tért Egyesület. Harmadik helyezett 
lett a Kék Duna Otthon, második a 
KDNP helyi szervezete, míg a Ván-
dor Fakanalat és az első díjat a Ba-
rangolók érdemelték ki. A díjakat 
Harrach Péter és Rétvári Bence or-
szággyűlési képviselők adták át.

Hozzávalók :
4 kg darált hús lapockából /ebből 
1 kg marhahúsból/, 60 dkg apróra 
vágott kolozsvári szalonna, 60 dkg 
rizs, 15 db tojás, 2 fej fokhagyma 
apróra vágva, só, bors, majorán-
na, pirospaprika és párolt fejes ká-
poszta levelek
továbbá: 6 kg savanyú káposzta, 2 
db bontott csülök (kb. 2,5 kg), házi 
füstölésű tarja és húsos szalonna, 
kolbász, vékonyra vágott 5 fej vö-
röshagyma, friss csombor és
a bogrács aljára  4 db sertés lapos-
csont.
Alulra: savanyú káposzta, rétegez-
ve töltelék, hús, szalonna, kolbász, 
szeletelt vöröshagyma - tetejére sa-
vanyú káposzta és szeletelt füstölt 
kolozsvári szalonna, szemes bors 
és csombor, pirospaprika.

A győztes alkotás receptje:
Barangolók – töltött káposzta 

Barangoló módra (30 személyre)



20 www.szodliget.hu

Az idén tavasszal a sződligeti civilek szervezésében 
bállal köszöntöttük a tavasz érkezését.

CIVIL BÁL

Sok sok évvel ezelőtt volt utoljára civil 
bál Sződligeten. Sokat és sokszor em-
legették fel azokat a régi bálokat, így 
hát éppen itt volt az ideje, hogy össze-
fogjanak újra a civil szervezetek és ren-
dezzenek egy jó hangulatú bált. Somo-
gyi István ötlete alapján szerveződött 
a rendezvény amit az első sződligeti 
borverseny is kiegészített. A bálozók a 
Somogyi Band zenéjére táncolhattak, 
de volt Hastánc és operett részletek is  
hallgathattunk Huszár Erika előadásá-
ban és természetesen nem maradha-
tott el a tombola sem. Külön öröm volt 
számunkra, hogy a nyitótáncot a gödi 
örömtánc klub tagjai ropták és tán-
coltatták meg elsőként a publikumot. 
Köszönjük mindenkinek a munkáját, 
felajánlását!

Borverseny nyertesei: 
legjobb fehér bor: Kertész István
legjobb rosé  bor: Papp István
legjobb vörös bor: Papp István és
 Török Gábor

Sződligeti civilek oldala

A baba-mama klub szervezésében
egy kellemes szombat délelőtt keretében került sor a civilek 
által kezdeményezett és összegyűjtött összegből és az Ön-
kormányzat támogatásával épült homokozó fölötti kisház 
átadására. A kisgyerekes játszótér szépítésére nyert civil pá-
lyázati összegből virágágyás készült, játékokat vásároltunk 
és az Én kosaram termékeit kóstolhatták a résztvevők. A jó 
hangulatú napnak lesz folytatása, ahova szeretettel várunk 
kicsiket,nagyokat. 
Külön köszönet a lelkes apukáknak !

Baba-mama klub
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Az Okos nők vezetője által vezérelve, 
többünk örömére, áprilisban csapatos-
tól – összesen huszonhárman – felke-
rekedtünk és ellátogattunk a Dohány 
utcai Zsinagógába.
 Nagyon érdekes volt már a beléptetés is 
(kötelező biztonsági vizsgálat, fedetlen 
vállal belépni, ételt-italt bevinni tilos). 
Időre kellett ott lenni, kijelölt idegen-
vezetőink voltak, akik igazán érdekes 
információkkal láttak el bennünket.
Megtudtuk, hogy a Dohány utcai a 
világon a második legnagyobb zsina-
góga (az első New York-ban épült). A 
korabeli neológ zsidóság jelentőségét, 
gazdasági és kulturális igényét igazolta 
megépítésével a hazai zsidóság, kiegé-
szítve azzal, hogy vándorlásuk során itt 

külön az emeleti karzaton biztosítottak 
helyet, figyelem elterelés miatt, hogy 
a férfiak nyugodtan tudjanak  imád-
kozni. Az épület romantikus stílusú, 
bizánci-mór elemekkel keveredve, ke-
leties hangulatú. A zsinagóga homlok-
zata keletre, Jeruzsálem felé néz, mely 
ősi szabály. Belül a keleti főfalon lévő 
frigyszekrényben őrzik az ősi Tóra-te-
kercseket. 
A program második része a Zsidó 
Múzeum megtekintése volt, ahol egy 
meglepően idős, de nagyon felkészült, 
úriember mutatta meg a magyarországi 
zsidóság által összegyűjtött tárgyi em-
lékeket.
Megnéztük a Wallenberg emlékparkot, 
az ott található Emmanuel emlékfát, 
melynek megálmodója Tony Curtis 
volt. Nagyon sok szép fényképeket ké-
szítettünk.
Végül a társaság egy része sétát tett a 
budapesti zsidónegyedben, ahol meg-
kóstoltunk néhány jellegzetes zsidó 
ételt – nagyon ízlett. 
Az időnk kellemes volt, és sok szép, ér-
dekes emlékkel utaztunk haza.

Okos nők a Dohány utcai Zsinagógában

Sződligeti civilek oldala

szíves befogadásra találtak és ezzel az 
épülettel ennek is jelét  akarták adni. 
Pályázat útján Ludwig Förster német 
építész tervezte és 1859-ben lett ün-
nepélyesen felavatva. Közel 3000 fő 
befogadására alkalmas, a hölgyeknek 

Az ÉPPEN RÁÉREK KLUB mun-
kás évkezdésen van túl.  Az idei re-
formkori vacsora és Pilvax kávéház 
az ő kezük munkáját dicséri,  ami-
nek köszönhetően a Közösségi Há-
zat az idén  67 000 Ft-tal támogat-
ták a betérő vendégek. Terítő festés, 
tombolák rendszerezése, dekorálás, 

takarítás fűződik 
a nevükhöz a civil 
bál kapcsán, de 
készült több tál sü-
temény is a hetek 
során vendégek-
nek, kiállítás meg-
nyitókra.

A BARANGOLÓK sem henyél-
tek, serénykedtek az óvoda rendez-
vényén, szórólapoztak a bál nép-
szerűsítése érdekében, takarítottak 
a báli forgatag után  és ők is ,a NŐI 
NYUGDÍJAS KLUB  asszonya-
ival egyetemben biztosították a Pil-
vax kávéház portékáit.
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Az előző évi furcsa bajnokság után a 2017/2018-as pontva-
dászat is sok érdekességet tartogatott a megyei harmadosz-
tályban szereplő sződligeti focigárdának. Míg egy évvel 
korábban – a pályafelújítás miatt – előbb minden meccsen 
idegenben, majd rendre hazai környezetben lépett pályára
a Sződliget SMTE, idén egy másik csoportban, a leendő át-
szervezés miatt kemény eredménykényszerrel játszották vé-
gig a bajnokságot a mieink.
A 2016/2017-es sorozatban egy 13 csapatot felvonultató 
mezőny tabellájának kellős közepén – a 7. helyen – zárt az 
együttes, most az induláskor még 14, majd két kizárás után 
végül 12 együttest tartalmazó mezőnyben kellett helytállni. 
Míg egy évvel korábban a megszerezhető pontok 44 %-át 
gyűjtötte be az SMTE, most ez a mutató 62 %-os lett. Mégis: 
a mostani, jóval eredményesebb sorozat hozott sokkal szo-
morúbb végkifejletet.
A június elején befejeződött pontvadászat versenykiírása 
szerint az induló csapatok közül csak a 7 csoport első öt-
öt helyén végzettek lehettek biztosak abba, hogy az ősszel 
rajtoló új – már csak 3, egyenként 16 csapatos csoportú – 
harmadosztályú bajnokságban elindulhatnak. A többieknek 
marad a megyei negyedik vonal. A bennmaradást jelentő 
helyekért aztán a várakozásoknak megfelelően ádáz csata 
dúlt a résztvevők között.
A Sződliget SMTE ebben a 22 felvonásos harcban végig 
megtartotta esélyét arra, hogy a bennmaradó helyek egyikén 
végezzen. Sőt, nem egyszer a dobogón, vagy annak közelé-
ben voltak a fiúk. A bajnokság első szakaszát 5 győzelem-
mel 4 döntetlennel és 2 vereséggel a 6. helyen fejezték be. 
Tavasszal pedig az első 10 bajnoki közül hetet megnyertek. 
Ám ennek ellenére a záró forduló előtt – a riválisok szárnya-
lásának köszönhetően – továbbra is a 6. helyen állt csapa-
tunk. (Pedig az ezt megelőző fordulóban a sződligetiek öt 
góllal terhelték meg a váciak hálóját – de ez sem jelentett 
sokat…)

Így történt aztán, hogy az utolsó fordulóban a mezőny fele 
(hat gárda) úgy lépett pályára, hogy közülük kettő kieső 
helyen zár, kettő pedig érmes lesz. A sződligeti csapat 
a szintén bennmaradó reményeket szövögető Kóspallag 
vendége volt és már egy döntetlennel is biztosította volna 
bennmaradását – sajnos, nem sikerült!
Drámai mérkőzésen az első félidő felére kétgólos hátrányba 
kerültek a mieink. Ezt azonban lelkes játékkal még a szünet 
előtt sikerült kiegyenlíteni. Sőt, egészen a 88. percig 2-2-re 
álltak a csapatok, ami az SMTE számára volt kedvező. 
Ám – nem először a bajnokság során – a véghajrá nem 
sikerült: az újabb bekapott góllal vereség és (a versenykiírás 
alapján) kiesés lett a vége.
Végül tehát a Sződliget SMTE a lejátszott 22 mérkőzéséből 
12-t nyert meg, 5-5 alkalommal megosztozott a pontokon, 
illetve vesztesen jött le a pályáról. Az így begyűjtött 41 pont 
a 7. helyhez volt elegendő. Az egész kiírás furcsaságára 
jellemző, hogy a teljes mezőnyben a bajnokon kívül a mie-
inknek lett a legjobb a gólkülönbsége és a második legtöbb 
gólt is az SMTE szerezte. 
Ennek ellenére kiesett…

Minden rossz, ha rossz a vége

A sződligeti gárda a 22 bajnokin összesen 87 gólt szerzett 
a pontvadászat során és 40 találat rezgette meg a hálóját. 
A győzelmek között volt 11-0, 12-2, 8-0 és 6-1 is. Az öt 
vereség közül három a minimális egy, kettő pedig kétgó-
los volt. Az SMTE mind a 22 mérkőzésén szerzett gólt, 
míg négyszer sikerült megőrizne kapott találat nélkül a 
kapuját. Csapatunk gólszerzői a következők voltak:
Honti Bence 28; Drozgyik Norbert 21, Király Zoltán 11; 
Király Nikolasz és Molnár Péter 6-6; Tóth Zsolt 5; Lukácsi 
Balázs 3; Horváth Ádám 2; Amin Najati, Boross Tamás, 
Hlinka Zoltán Balázs és Végső Máté 1-1.

A csoport tabellája a 
lapzártánk után lejátszott 

mérkőzéssel
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Tervezett programjaink:
1. hét Hagyományok hete Táborvezető: Kucsora István 07.09-07.13. Önkormányzat udvara

2. hét Sportoljunk együtt Táborvezető: Pintérné Edina 07.16-07.20. Önkormányzat udvara

3. hét Nyugi hét Táborvezető: Gurdon Katalin 07.23-07.27. Plébánia

4. hét Kézműves tábor Táborvezető: Bíró Ferenc 07.30-08.03. Sződliget, 

    Somogyi B. u.3.

5. hét Érezd jól magad! Táborvezető: Dömötörné Judit 08.06-08.10. Plébánia

6. hét Valláskultúra Táborvezető: Szaniszló atya 08.13-08.17. Plébánia

Kedves Szülők és Gyerekek!

Kérjük, hogy a gyermekek otthon reggelizzenek meg, mert 
napi egyszeri meleg ebédet biztosítunk a táborban. Természe-

tesen gyümölcs hűtve, és finom innivalók, 
illetve a mindig éhes gyermekeknek 

biztosítunk uzsonnát, gyermek po-
cakja éhen nem marad!

A tábori programok a gyer-
mekek szórakozásáról 
és az élményekről sze-
retnénk, ha szólna, így 
kérjük a hetek megvá-
lasztásánál a gyermek ér-
deklődési körének megfe-

lelőt kiválasztani.
A jelentkezési lapok leadásának 

határideje: 2018. június 20. azokat kérjük 
eljuttatni a Gondozási Központ gyűjtőládájá-

ba, vagy a családsegítő munkatársak részére.
Szülői értekezlet: 2018. június 28. 17 óra Közösségi Ház, ahol 
a tábori hozzájárulásokat is befizethetik a szülők helyben.

A Sződliget Nagyközség Önkormányzata idén is lehetővé teszi a Gondozási Központ Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálatának, hogy 6 héten át a Sződligeti és a környékbeli gyermekeknek nyári tábor 
keretein belül programokat szervezzen.

Az idei nyáron hat hétre szerveztünk gazdag élmények-
kel teli programokat, hogy ki ki megtalálja a maga 
kedvére valót. Az elmúlt évek 

tapasztalataira hagyatkozva mel-
lékeljük a jelentkezési lapot, 
ahol kérjük megjelölni, mely 
hétre szeretne a gyermek 
jönni, illetve a többi kér-
désre válaszolva azokat 
figyelembe véve bizto-
sítunk számára megfelelő 
ellátást.
A színes programokra történő je-
lentkezési sorrend dönti el a választott 
héten való részvételt, mely a kollégák-
kal és a helységek befogadóképes-
ségeivel összesen 20 fő gyermek 
részére, reggel 9 óra és délután 15 
óra közötti időszakban tudjuk bizto-
sítani felügyeletüket.

A tábori hozzájárulás az idén is 5000 
Ft/hét/ gyermek!
Apukáknak külön feladatként szolgál, 
hogy ismét sok biciklis programot ter-
vezünk az egészséges életmód fenntar-
tása érdekében, így kérjük a járművek 
kellő felkészítését.
A tábori programok változtatásának 
jogát fenntartjuk, egyes programjaink 
szervezése folyamatban!
Várjuk a jelentkezőket sok szeretettel!

Gondozási Központ munkatársai
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Kezdő és haladó csoportokban  tanul-
hatnak az érdeklődők. A tanfolyamok 
beindulását kisebb beruházások előz-
ték meg. Új asztalok készültek és az 
Önkormányzat a Ház két gépét három 
számítógéppel egészítette ki, hogy egy-
egy csoport öt fővel tudjon indulni.A 
júniusi helyek megteltek, de augusz-

tustól újra, folyamatosan tervezzük a 
képzéseket. Anyagi támogatást is kap-
nak a jelentkezők önkormányzatunktól 
így a 10 alkalom nem tíz, csak öt ezer 
forintba kerül a jelentkezőknek. Jelent-
kezni a 27-504-058-as telefonszámon 
lehet júniusban és augusztus 10-e után 
folyamatosan.

ELINDULTAK a számítógépes tanfolyamok a Közösségi Házban.

tartunk a Közösségi Ház-
ban.15-én 16-18 óráig, 
16-án 9-12 óráig. A ruha-
osztás a Közösségi Ház 
és a Kosdi Önkéntes 
Településfejlesztési 
Közösség szervezé-
se. Ruhák mellett 
könyvek,újságok,já-
tékok és háztartási 
cikkek is lesznek. 
Párszáz forintos 
hozzájárulást az ado-
mányokért további mun-
kánkhoz megköszönjük!

Kedves Olvasók!
Mint azt már bizonyára tapasztalták könyvtárunkban leltározás folyik, ezért kérjük 
szépen, hogy az „elfelejtett” könyveket június végéig hozzák vissza könyvtárunkba. 
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy az új rendelkezések szerint egy  Olvasói Nyi-
latkozat kitöltésére is szükségünk lesz, amit ha ellátogatnak hozzánk pár perc alatt 
kitölthetnek.
A könyvtár hétfő délután 13-17 óráig, kedden és csütörtökön délelőtt 9-12 óráig 
lesz júniusban nyitva. Júliusban a Közösségi Ház így a könyvtár is ZÁRVA tart.
A szünet előtti SZOMBATI KÖLCSÖNZÉSI NAP: 2018. június 23-án lesz 9- 12 
óráig.

2018. június 15-16-án  ruhaosztást
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közreműködik Pápay Eszter és Kőrösi Gábor

  SULI TÁRLAT 
Gárdonyi Géza Általános Iskola 

tanulóinak önálló kiállítása 
a Közösségi Házban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

megnyitó:  201 8.  június 23- án 1 8 órakor 

Beindult a DUETTEZÉS a Közösségi Házban. Az év 
elején Benk Katalin és Gebora István nyitotta a sort, május-
ban pedig B. Tóth Éva és Kollár László kiállítását nyitottuk. 
A nyár kínálatát a plakátokon olvashatják. Külön csemegé-

nek ígérkezik a július 7-én első ízben megrendezésre kerülő 
alkotó nap. Az alkotók mellett várjuk a művészet iránt ér-
deklődőket is. Előzetes jelentkezés szükséges a kőlevesünk 
kondérmérete miatt.
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Grafit Pencil Nyomda l ISSN 2062-3240

Egy kis előzetes…
mivel várja Önöket majd

Mint ahogy polgármester úr vezércik-
kében jelezte, az idei évben szakítva a 
hagyományokkal megújult köntösben 
és névvel rendezzük meg a szokott 
időben, szeptember első hétvégéjén, 
jelen esetben 2018. szeptember 
1-én a község napját, ami innentől 
SZŐDLIGET FESZT néven reklámozza 
majd eseményeit. Lapzártáig már tud-
juk, hogy a színpadi program szereplői 
lesznek:

Parlando Színház, 
Musimbe Dávid Dennis

ABBASOLUT, 
Guca Partyzans Brass Band
MC. HAWER és TEKKNŐ

 a SZŐDLIGET FESZT

A színpadi programok mellett természetesen számtalan, folyamatos program, interaktív játék, lovas bemutató, kirakodóvá-
sár, finom falatok is várják majd a résztvevőket.

Bármilyen hihetetlen, a játszóterek története mindössze a 
19. század közepéig nyúlik vissza. 
Az első komolyan szervezett mozgalmat Scheiber Sándor 
lipcsei orvos indította 1860-ban, amelynek célja volt, hogy 
a gyerekek számára egészséges, biztonságos játéklehetősé-
get biztosítson a településeken.
Budapesten Bárczy István polgármestersége alatt 1906-18 
között kerültek be a játszóterek a költségvetési tervekbe, 
de a tervezett 13 játszótérből csak 1 épült meg az I. világ-
háború miatt. 
Ma Magyarországon 15000 játszótér van, ebből Budapesten
1500 és Sződligeten pedig 3 található. A játszótereink közül 
egy vadonatúj. Ez a barackosi Sportparkban lévő játszótér 
13,5 millió forintba került. Idén készült el a zárható kerítése 
azért, hogy a cicák, kutyák ne piszkítsanak bele.
Felújításra került az iskola melletti játszótér valamivel több, 
mint egymillió forintért. Ki lett javítva a mászóka, a hinta és 
a kerítés is. Új kapu került fel és ki lett festve.
A hivatal melletti játszótérre 1,2 milliót költöttünk. Egy új 
mászóka, és egy fészekhinta került telepítésre. Szegélyek és 
ütéscsillapító kavicságy került a játékok alá. 
Használják egészséggel és vigyázzanak az új játszóterekre! 

Juhász Béla
polgármester

Sződligeti játszóterek
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Ez történt...
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