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Tartalom FaluNap
Ismét eltelt egy év, újra nyakig vagyok a szervezés apró-cseprő fela-
dataiban, napokban mérhető az egyeztetések, megbeszélések órái.

Gyűlnek a felajánlások, adományok, ötletek, most már elkészült a prog-
ram s amire a kezükbe kerül ez az újság reményeim szerint már minden 
a helyére kerülve várja a nagy napot.

Nagy nap ez az idén duplán, hisz nem csupán minden év 
legnagyobb rendezvényére készülünk az idén, 

hanem egy jubileumi tortás ünneplésre, kerek az évforduló, 
60 éveS leTT SződlIgeT. 

Száz fölötti segítő sződligeti fogja vendégül látni a népes fellépők táborát, kü-
lönféle civil szervezetek tagjaként fogják megvendégelni fellépőinket.

„Ahány ember annyi ízlés”, formálja át a szakma a magyar mondást és ennek 
tudatában igyekeztem a program összeállításánál minden igényt, ha csak 10-15 
percnyi műsoridőben is, kielégíteni. 
 A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is fúvós zenével kezdjük a prog-
ramot, Sződ minden akadályt leküzdve (náluk ekkor lesz a Szüreti felvonulás) 
vállalták a fellépést, a kosdi énekkar bordalokkal készül, délután pedig a fiata-
loké, fiatalos nagyiké (új produkcióval készülnek lázasan keddenként) a szín-
pad. Igazi csemegének ígérkezik a divatbemutató, a körtánc, Csernik Szendét 
pedig látni kell. 
 Este egy kis nosztalgia bulira várjuk a középkorosztályt, de ne maradjon 
otthon fiatal és öreg sem, hisz a tűzijáték azt hiszem méltó és látványos zárása 
lesz a közös születésnapi ünnepségnek.

Cris

Falunap

Dr. Bukovinszky Julianna civil fog-
lalkozása fogorvos. Szabadidejében 
lelkes mackó gyűjtő és mesekönyv 
író, rajzoló. Kedves mackói révén a 
gyerekek rádöbbenhetnek a család 
fontosságára, összetartó erejére a 
szeretet fontosságára. 
 Az alkotások érdekes techniká-
val ötvözik a rajz és fotótechnikát, 

a művésznő mackófotói elevenednek meg a rajzok által. Kiállításain a 
képek mellett egy-két mackó is jelen van és a mesekönyvek is megvásá-
rolhatók. 
 Sződligeten 2010. szeptember 25-én 16 órakor nyíló kiállítást a 
GÖDI GITÁRSASÁG muzsikálása teszi majd még emlékezetesebbé. 

MINdeNkIT SzereTeTTel váruNk, 
éS kérüNk, hogy kedveS MacIjáT Se hagyja oTThoN!

maCkÓs kiÁllÍtÁs

Ünnepi megemlékezés képei 
- 2010. augusztus 20. 2
Falunap   3
Mackós kiállítás 3

hivatalból jelentjük
Választási tájékoztató! 4
Önkormányzati hírek 6
Testületi ülésen történt 6
Rohan az idő… 11
Beszámoló a ciklusprogram 
teljesüléséről 2006-2010 11

Intézményi hírek 
Szent István Ünnepe 15
Mindenki Márti nénije 15
Vidám Lurkók nyári élményei 16
És véget ért a kézműves tábor… 17
Kézműves tanfolyam Sződligeten 17
Hírek az iskolából 18
Anyatej Világnapja Sződligeten 21
Kupakgyűjtés! 21
Köszönetnyilvánítás 22
Test-szellem-lélek találkozókról 22

zöld sarok – zöld sorok
Energia   23

civil a pályán
Sződliget területének történelméből
11. Az első földbirtokosok 
a Gyula-Zsombor nemzetség 24

Programajánló
Csipkebogyó táncház 25
Falunapi ajánló – 2010. október 2. 26

Képek az iskola nyári táborairól 27
EU támogatással képzi pedagógusait 
a sződligeti Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 27
Falunapi rendezvények 
Sződliget 60. születésnapján 28



� 2010. V. évfolyam 5. szám

Sződliget .hu

2010. oktÓber �-án 
ismét általános önkormányzati választásra 

kerül sor.

Négyévenként egyszer van lehetőség arra, hogy közös 
ügyeink vitelére helyi önkormányzati képviselőket és 
polgármestereket válasszunk. Közös döntésünk hosszú 
időre meghatározza településünk sorsát, így nem mind-
egy ki jár el képviseletünkben.

Vegyen részt Ön is a választáson, 
adjon felhatalmazást a közügyek intézésére! 

Menjen el szavazni 2010. október 3-án!

Az alábbi rövid tájékoztató segítséget nyújt Önnek, hogy 
a választás legfontosabb szabályai ismeretében élhessen 
választójogával.

Jelölés és a választás rendszere

A hatályos jogszabályoknak megfelelően 2010. szeptem-
ber 3-án 16.00 órakor a jelöltajánlás lezárult. 

a) a települési önkormányzati képviselők választása

A települési önkormányzati képviselőket a település vá-
lasztópolgárai egyéni listás (régi nevén kislistás) válasz-
tási rendszerben választják meg.

Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a tele-
pülésen megválasztható képviselők száma, de szavazata 
akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre 
szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a meg-
választható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes 
szavazatot kapták.

A lakosságszám alapján Sződliget településen a megvá-
lasztható képviselők száma 6 fő. Az egyéni listás szava-
zólap tehát csak abban az esetben lesz érvényes, ha azon a 
választópolgár 6 vagy annál kevesebb jelöltre szavaz.

Sződliget településen a Helyi Választási Bizottság a követ-
kező jelöltek nyilvántartásba vételét fogadta el (a szavazó-
lapon ezekre a jelöltekre lehet szavazni).

Jelölt neve Jelölő szervezet

Bagi András Független jelölt

Bertáné Maszlik Ildikó Tiszta Forrás Szövetség

Dr. Csányi István Lajos Tiszta Forrás Szövetség

Cser László Miklós Tiszta Forrás Szövetség

Dvornik Gábor Tiszta Forrás Szövetség

Gyimesi Sándor FIDESZ-KDNP

Kassai Józsefné FIDESZ-KDNP

Kovácsné Szabó Rita Irén FIDESZ-KDNP

Márgus Norbert Független jelölt

Millin Tamás Mihály FIDESZ-KDNP

Papp István Civilek Sződligetért Egyesület

Dr. Somogyi István Civilek Sződligetért Egyesület

Szabó Attila Tiszta Forrás Szövetség

Szabó Gyula Péter FIDESZ-KDNP

Tari Istvánné Tiszta Forrás Szövetség

Tóth István FIDESZ-KDNP

b) a polgármester választása

Csak egy jelöltre lehet szavazni. Az lesz a település polgár-
mestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot 
kapta.

Jelölt neve Jelölő szervezet
Bábiné Szottfried Gabriella FIDESZ-KDNP
Horváth Tibor Független jelölt
Juhász Béla Róbert Tiszta Forrás Szövetség
Soós Gábor Független jelölt

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ! 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

hivatalból jelentjük
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a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító iga-
zolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);

b) a lakcímigazolvány mellett a kártya formátumú sze-
mélyazonosító igazolvány, útlevél vagy 2001. január 
1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői 
engedély.

Ha a bejelentett tartózkodási helyén kíván szavazni és 
előzetesen nem kérte felvételét a névjegyzékre, az „Iga-
zolás a tartózkodási helyen történő szavazáshoz” elne-
vezésű nyomtatványt is vigye magával!

Mit kell még tudni a szavazásról?

szavazni csak személyesen, reggel hat órától este 
hét óráig lehet.

Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bi-
zottság köteles ellenőrizni az Ön személyazonosságát 
és lakcímét. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt 
szavazólapokat, melyek átvételét a névjegyzék aláírásá-
val kell igazolnia.

A szavazás titkossága érdekében használja a szavazófülkét!

Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, 
feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző 
vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat a borítékba 
helyezve az urnába kell dobni.

Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a sza-
vazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bi-
zottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

a települési kisebbségi önkormányzati képviselők 
választása

Sződliget településen nem kerül sor kisebbségi önkor-
mányzati választásra. 

Tisztelt Választópolgár!
Amennyiben az önkormányzati választással kapcsola-
tosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a 
lakóhelye szerinti jegyzőhöz, a választási információs 
szolgálathoz vagy keresse fel a www.valasztas.hu inter-
netes oldalt.

KÉRJüK, ÉLJEn VÁLASZTÓJOGÁVAL!
Választási Iroda

c) a megyei közgyűlés tagjainak választása

A megyei közgyűlés tagjait listán választják. 

A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a ka-
pott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak 
abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 
5%-át megszerezték.

FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség / Kereszténydemokrata 
Néppárt

Jobbik Magyarországért Mozgalom
Magyar Szocialista Párt

a szavazás helye

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett 
szavazókörben szavazhat.

Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészsé-
gi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől, 
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól írásban 
kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló 
bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

hogyan szavazhat, ha a szavazás napján bejelentett 
tartózkodási helyén tartózkodik?

Amennyiben Ön 2010. június 16-ig tartózkodási helyet 
létesített, igazolással bejelentett tartózkodási helyén, az 
igazoláson megjelölt szavazókörben szavazhat.

Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember 28-ig, sze-
mélyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 
1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerint illetékes jegy-
zőtől. A kérelem benyújtásához letölthető nyomtatvány áll 
rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon, illetve elér-
hető bármely választási irodában.

Az igazolási kérelemben meg kell adnia nevét, személyi azo-
nosítóját (ismertebb nevén személyi szám), lakcímét, an-
nak a településnek a nevét, ahol a bejelentett tartózkodási 
helye van.

Abban az esetben, ha a szavazás napján külföldön vagy 
Magyarországon, de nem a bejelentett tartózkodási helyén 
tartózkodik, választójogát nem tudja gyakorolni.

Mit vigyen magával a szavazáskor?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és 
lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok vala-
melyikével:

hivatalból jelentjük
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Sződliget község Önkormányzata képviselő-testületé-
nek 6/2010. (vIII. 05.) rendelete az önkormányzat és 
intézményei 2010. évi költségvetéséről és a 2011-2012-
2013. évek várható bevételi és kiadási előirányzatairól 

szóló 2/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a 2/2010. (II. 16.) rendeletét – a további-
akban R – az államháztartásról szóló többször módosított 1992. 
évi XXXVIII. Törvény 74. § (1) bekezdésének értelmében kapott 
felhatalmazás alapján a következők szerint módosítja:

1. §.

A R 3. §-ának (1) – (3) bekezdése a következők szerint módosul:

(1) A képviselő testület az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetését

 436.791.- e/Ft bevételi főösszeggel
 469.974.- e/Ft kiadási főösszeggel
   33.183.- e/Ft forráshiánnyal /hitelfelvétellel/ állapítja meg.

(2) Az önkormányzat bevételei jogcímcsoportonként (1. sz. mel-
léklet)

 Működési bevételek 85.592.- e/Ft
 Átengedett központi adók, támogatások 307.622.- e/Ft
 Felhalmozás és tőkejellegű bevételek 18.397.- e/Ft
 Véglegesen átvett pénzeszközök 24.769.- e/Ft
 Működési célú hitel /ktgv-i hiány fedezet/ 12.100.- e/Ft
 Felhalmozási hitelfelvétel 21.083.- e/Ft
 Pénzmaradvány 411.- e/Ft

(3) Az önkormányzat kiadásai címenként (2. sz. melléklet)
 Működési kiadások 389.912.- e/Ft
 Céltartalék                                                       – e/Ft 
 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33.382.- e/Ft
 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5.714.- e/Ft
 Felhalmozási kiadások 28.898.- e/Ft
 Felújítási kiadások 12.068.- e/Ft

A felhalmozási kiadások 2010. évi módosított előirányzata 
40.966.- e Ft, melynek részletezését az 5. sz. melléklet tartalmaz-
za részletesen.

2. §.

(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 2/2010. (II. 16.) 
rendelet 3. §-ának (1) – (3) bekezdése hatályát veszti.

Dr. Paulikné Dr. Törőcsik Edit - jegyző
Bábiné Szottfried Gabriella - polgármester

kihirdetési záradék

A rendelet 2010. augusztus 5. napján kihirdetésre került.

Dr. Paulikné dr. Törőcsik Edit - jegyző

ÖNkormÁNyzati hÍrek
Sződliget község képviselő-testülete 2010. augusztus 
5-én ülésezett és az alábbiakról döntött: 
- A napirend elfogadása után a képviselő-testület tárgyalta, és 

egyhangúlag elfogadta az önkormányzat és intézményei 2010. 
évi költségvetéséről és a 2011-2012-2013. évek várható bevé-
teli és kiadási előirányzatairól szóló 2/2010. (II. 16.) rendelet 
módosítását. (Sződliget Község Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 6/2010. (VIII. 05.) rendelete)

- Ezt követően került sor az általános iskola alapító okiratának mó-
dosítására, mely az intézmény névadása miatt vált szükségessé. 

- Az idei évben második alakalommal nyílt mód pályázati felhí-
vás közzétételére, a „Helyi civil szervezetek támogatásáról szóló 
32/2008. (XII. 11.) Önkormányzati rendelet alapján, a 2. forduló 
kiírása”. A tavaszi forduló után, a pályázható összeg: 100.000 Ft, 
egy pályázattal elnyerhető legmagasabb összeg 50.000 Ft. A pályá-
zat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 20.

- A Sport Mozgás Élet Tömegsport Egyesület a Duna-parti sportléte-
sítmények használatára kérelmet nyújtott be. A testület a következő 
ülésre kéri előterjeszteni a távlati elképzeléseket, és egyben felhatal-
mazta a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben, a Duna-par-
ton lévő futtbalpályára vonatkozóan a szerződést kösse meg.

- Elfogadta a képviselő-testület a polgármesternek az átruházott 
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját, valamint jóvá-
hagyta a Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a He-
lyi Választási Bizottság tagjait.

- Sződliget, Csörögi dűlő 037/48 hrsz. alatti ingatlan villamos 
energia ellátásához tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás ké-
rése kapcsán, a képviselő-testület pontosítást kér.

- A Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat kihelyezését 
megelőzően a képviselő-testület árajánlatokat kér be, és a költ-
ségek ismeretében a következő ülésen dönt.

- Vác Város Rendőrkapitányság vezetőjének felhívása kapcsán dön-
tés született arról, hogy a testület az Országos Rendőr-főkapitány-
ság Intézkedési Tervének ismeretében tárgyalja ismét az ügyet.

- Ezt követően került sor a 67/2006. (IV. 27.) számú, OTP Bank 
Nyrt-től történő ÖKIF hitel felvételével kapcsolatos képviselő-
testületi határozat pontosítására.

- A képviselő-testület a Házmester Kft. ügyében tudomásul vette 
a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét, és a továbbiakban kéri 
az ügy szakmai kidolgozását.

- A testület a Hurmann Bt. kérelmére a bérleti szerződés 5. pont-
jában megfogalmazottak szerint, az árvíz miatt kiesett időre, 8 
nap bérleti díj befizetésétől eltekint.

- A Pés Ital Bt. üzletvezetőjének kérelmét támogatta és hozzájá-
rult, hogy a 2010. augusztus 20-án megrendezésre kerülő „Csalá-
di összefogás napja az árvízkárosultakért” elnevezésű szabadtéri 
rendezvényen térítésmentesen használják a sződligeti Duna-par-
ton a villamos előtti területet (nagyrét), és a vizes blokkot.

- A Képviselő-testület zárt ülésen döntött arról, hogy az idei év-
ben Katona Lászlóné és Spányik Márta részére adományozza 
a „SZŐDLIGETÉRT” emlékplakettet több évtizedes, önzetlen, 
közösségépítő munkája, és a község érdekében kifejtett társadal-
mi tevékenysége elismeréseként.

- Pest Megye Közgyűlés elnökének felhívására a képviselő-testület 
javaslatot tett kitüntető díjak adományozására.
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hivatalból jelentjük
1. sz. melléklet      

1. oldalSz dliget Község Önkormányzata       
2010. évi bevételei 

      Ezer Ft-ban 

BBevételi források 2010. évi tervezet 2010. módosított 

I. M ködési bevételek     

1./ M ködési bevételek     
    - Óvoda és intézményei 5526 5526
    - Általános Iskola és intézményei 6749 6749
    - Munkahelyi vendéglátás 4292 4292
    - Gondozási Központ 2879 2879
    M ködési bevételek összesen: 19446 19446

     

2./ Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 

    - Építményadó 15300 15300
    - Ipar zési adó 36000 36000
    - Talajterhelési díj 2500 2500
    - Bírságok 160 160
    - Pótlékok 1000 1000

     

    Átengedett központi adók     

    - SZJA átengedett rész 8 % 81396 81396
    - SZJA jövedelemmérséklése 50679 50679
    - Gépjárm adó 33500 33500

     

    Egyéb sajátos bevételek     

    - Közterület használat 4200 4200
    - Lakbér bevétel 353 353
    - Terembér  iskola 700 700
    - Terembér (óvoda) 150 150
    - Terembér (m v.ház) 300 300
    - Temetkezés 1800 1800
    - Lakás vásárlási kölcsön visszatér.   38 38
    - Sz dliget hu hirdetés 130 130
    - M ködési kiadásokkal kapcs. ÁFA visszatér. 1000 1000
    - Üvegház és villamos 875 875
    - Egyéb bevételek 950 1640

Sajátos, egyéb sajátos bevételek összesen: 231031 231721
    

M KÖDÉSI ÉS SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 250477 251167

II. Támogatások     

    Központi költségvetésb l kapott támogatás     
    - állandó népesség 12774 12774
    - feladatmutató 110024 118820
    - központosított el irányzat      10453
    Normatív, kötött felhasználású támogatás 
    Támogatások összesen: 122798 142047
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1. sz. melléklet      
 2. oldalSz dliget Község Önkormányzata    

2010. évi bevételei 

   Ezer Ft-ban 
     2010. évi tervezet 2010. módosított 

Felhalmozási és t kejelleg  bev. összesen: 

           
    Málnás területek tulajdonosi támogatása 1500 1500
    Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2857 2857
    Önkormányzati tulajdonú telkek étékesítése 12000 12000
    Beruházás célú p.eszk.átvét non-profit      1000
    Beruházás célú p.eszk.átvét EU-s alapból 

    
1040

    Felhalmozási és t kejelleg  bev. Összesen: 16357 18397
      

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök     

       
    M ködési célú pénzeszköz átvétel (DKTKT,) 2912 2912
    M ködési célú pénzeszköz átvétel 15720 19202
    Véd n i szolg. TB-t l átvett p. eszk. 2009. évi maradv. 411 411
    M k.célú pénzeszk.átv.non-profit szerv.-t l     250
    M k.célú pénzeszk.átv.EU-s alapból 

    
2405

    Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 19043 25180
       

V. Hitelek     

    1. m ködési hiány 8868 12100
    2. Felhalmozási hiány 20302 21083

    V. Hitelek összesen:      29170 33183

VI. Pénzmaradvány    0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 437845 469974
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2. sz. melléklet      
1. oldalSz dliget Község Önkormányzata                                    

2010. évi kiadásai  Ezer Ft-ban 

BKiadások címenként 2010. évi tervezett 2010. évi  
módosított

I. M ködési kiadások     
1./ Személyi juttatások     
    - Óvoda és intézményei                46 996                      49 477     
    - Általános Iskola és intézményei                76 316                      81 868     
    - Önkormányzati Tevékenység                50 775                      51 556     
    - Községgazdálkodás                  1 036                       1 036     
    - Közcélú foglalkoztatás                       997                       5 333     
    - Család és n védelmi eü. gondozás                  4 754                       4 950     
    - Gondozási Központ                10 255                      10 725     
    - Közösségi Ház                  3 347                       3 465     
    - Köztemet  fenntartás                  1 286                       1 384     
    - Országgy lési választások                          739     
    - Önkormányzati választások                          109
    Személyi juttatások összesen               195 762                    210 642     
2./ Munkaadókat terhel  járulékok     
    - Óvoda és intézményei                12 573                      13 226     
    - Általános Iskola és intézményei                20 534                      21 815     
    - Önkormányzati Tevékenység                12 816                      13 136     
    - Községgazdálkodás                     270                          270     
    - Közcélú foglalkoztatás                       278                       1 328     
    - Család és n védelmi eü. gondozás                  1 116                       1 169     
    - Gondozási Központ                  2 573                       2 704     
    - Közösségi Ház                     825                          862     
    - Köztemet  fenntartás                     348                          374     
    - Ápolási díj alanyi jogon                       178                          447     
    - Ápolási díj méltányossági                       164                          164     
    - Országgy lési választások                          185     
    - Önkormányzati választások                            27
    Munkaadókat terhel  járulékok összesen                51 675                      55 707     
3./ Dologi kiadások     
    - Folyóirat és id szaki kiadvány kiadása                  2 000                       2 000     
    - Számviteli könyvvizsgálói tevékenység                  3 529                       3 529     
    - Óvoda és intézményei                15 461                      15 510     
    - Általános Iskola és intézményei                29 438                      29 993     
    - Munkahelyi vendéglátás                  1 872                       1 872     
    - Építészmérnöki tevékenység               758                          758     
    - Önkormányzati jogalkotás                  4 764                       4 839     
    - Önkormányzat Igazgatási Tevékenység     19 977                      20 709     
    - Adó és illeték kiszabás, beszedése, adóellen rzés                     167                          167     
    - Nemzeti ünnepek programjai                     300                          300     
    - Kiemelt állami ünnepek önk. rendezvények       125                          149     
    - Önkorm. közbeszerzési eljárások lebonyolítása                  1 200                       1 200     
    - Család és n védelmi eü. gondozás                  1 647                       1 647     
    - Önkorm.m.n.s. nemzetközi kapcsolatai                   250                          250     
    - Gondozási Központ                  4 151                       4 151     
    - Ifjúság eü. gondozás                  1 500                       1 500     
    - Közösségi Ház                  2 950                       2 950     
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2. sz. melléklet       
2. oldalSz dliget Község Önkormányzata                                   

2010. évi kiadásai Ezer Ft-ban 

BKiadások címenként 2010. évi 
tervezett 

2010. évi 
módosított

    - Közcélú foglalkoztatás                     232                         232     
    - Köztemet  fenntartás                  2 912                      2 912     
    - Ár- és belvízvédelem                     481                      4 281     
    - Erdészeti és egyéb erd gazdálkodási tevékenység                     560                         560     
    - Települési hulladék begy., szállítás                  1 150                      1 150     
    - Közutak üzemeltetése, fenntartása                  4 600                      4 600     
    - Egyéb takarítás                     800                         800     
    - Állategészségügyi ellátás                       660                         660     
    - Zöldterület-kezelés                    2 150                      2 150     
    - Város- községgazdálkodás                    4 296                      4 962     
    - Közterület rendjének fenntartása                        63                           63     
    - Közvilágítás                    9 375                      9 375     
    - Országgy lési választások                          267     
    - Önkormányzati választások                            27
    Dologi kiadások összesen:                  117 368                    123 563     
II. Tartalék                          0                           0 

M KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN            364 805                  389 912    
III. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 
    - M ködési célú pénzeszközátadás 16 506                     16 756     
    - Társadalomi és szoc. pol. juttatás                12 675                     16 626     
    - Felhalmozási célú pénzeszk. (P+R parkoló)                  5 714                      5 714     
    Pénzeszköz átadás egyéb támogatás összesen:                34 895                     39 096     
IV. Felhalmozási kiadások     
   - Gyermekjóléti szolgálat számítógép vásárlás                     125                         125     
   - Szabályozási terv (építészmérnöki tev.)       200                         200     
   - Buszmegálló tervek (város- és községgazd.)                     113                         113     
   - Nyomtató, (önk. igazg. tev.)                     188                      188 
   - Számítógép (önk. igazg. tev.)                     375                         375 
   - Gátépítés (ár- és belvízvédelem)                  3 738                      3 738 
   - Óvodab vítés tervei (lakó és nem lakó épület építése)                  1 000                      1 000 
   - Szabadság tér kialakítása (város- és községgazd.)                18 071                    19 111     
   - Óvoda támfal építés                          510
   - F kasza vásárlás temet                           121     
   - Iskola számítógép (pályázat)                          150
   - Játszótéri játákok                   1 000
   - MFB hiteltörlesztés (önk. igazg. tev.)                  2 267                      2 267     
    Felhalmozási kiadások összesen:                26 077                     28 898     
Felújítási kiadás        
   - Útépítés /Tinódi, Mátyás kir. Dunai f..e Ft/ TEUT                  4 068                      4 068     
   - Vasúti fasor felújítása                    8 000                      8 000     
    Felújítási kiadások összesen:                12 068                     12 068     

KIADÁSOK ÖSSZESEN:            437 845                 469 974     

Sződliget község Önkormányzata
2010. évi bevételei

1. sz. melléklet ezer Ft-ban

Sződliget község Önkormányzata
2010. évi kiadásai

2. sz. melléklet ezer Ft-ban

hivatalból jelentjük
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Sződliget .huhivatalból jelentjük

Sz dliget Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban   3.sz. melléklet 

KIADÁSOK ezer Ft-ban BEVÉTELEK ezer Ft-ban 

Szakfeladatok Személyi 
juttat. Járulékok Dologi

kia.
Felh.

célú pe. 
át.

Felhal-
mozás 

Szoc.ell.
Átadott pe.

Kiadások 
összesen 

M ködési 
bevételek

Sajátos
bevételek

Felhal-
mozás 

DTKT
tám.

Költségv. 
tám. és átv. 

pe. 

Pénz-
marad-
vány 

Bevételek 
összesen 

Óv. Int. étkeztetés 6725 1846 9215       17786 5526         5526
Óvoda SNI 950 256         1206       880   880
Óvodai nevelés 41802 11124 6294       59220           0
Óvoda Összesen 49477 13226 15509 0 0 0 78212 5526 0 0 880   6406

                          
Iskolai int. étkeztetés 4912 1239 13122       19273 6749         6749
Iskola SNI 1-4. 2123 542 301       2966       816   816
Iskolai oktatás 1-4 29893 8150 7900       45943           0
Iskola 5-8. 32999 8441 8314   150   49904         2405   2405
Iskolai oktatásSNI 5-8. 803 216 286       1305       816   816
Napközi otth. ellátás 9152 2690 70       11912           0
Tanuló szoba nev. 1336 362         1698           0
Egyéb oktatást kieg.t. 350 94         444           0
Iskolai diáksport 300 81         381           0
Tankönyv és jegyz.tám.           1277 1277           0
Iskola Összesen 81868 21815 29993 0 150 1277 135103 6749 0 0 1632 2405   10786

                          
Házi segítségnyújt. 1896 458 141       2495 360         360
Családsegít  szolg. 3442 907 1208       5557             0 
Szociális étkeztetés 790 195 1811       2796 2519         2519
Gyermekjóléti szolg. 4597 1144 991   125   6857           0
Gond. Közp. Össz. 10725 2704 4151 0 125 0 17705 2879 0 0 0 0   2879

                        
Könyvtári szolgáltatás 240 65 100       405       400   400
Közm vel dési tev.     1600       1600             0
Közmüv.int.m ködtet. 3225 797 1250       5272             0
Közösségi Ház Össz 3465 862 2950 0 0 0 7277 0 0 0 400 0   400
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Sz dliget Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban   3.sz. melléklet 
KIADÁSOK ezer Ft-ban BEVÉTELEK ezer Ft-ban 

Szakfeladatok Személyi 
juttat. Járulékok Dologi

kia.
Felh.
célú  

pe. áta. 
Felhalm. 

Szoc.ell
Átadott

pe. 
Kiadások 
összesen 

M ködési 
bevétel 

Sajátos
bevételek

Felhal-  
mozás 

DTKT
tám.

Költségv. 
tám. és 
átv.pe. 

Pénzma-
radvány 

Bevételek 
összesen 

Folyóirat,isz.kiadv.kia     2000       2000   130       130
Saját tul.ing.ad-vét.             0     12000     12000
Lakóing.bérbead.             0   353       353
Nem lakóing.bérbea.             0   6225       6225
Számvit,könyvv.tev. 8619 1956 3529       14104           0
Építészmérnöki tev.     758   200   958           0
Önkormányzati jogalk 9787 2342 4839       16968     1500     1500
Önk.többc.kt.ig.tev. 26899 7375 20710 5714 2830 1803 65331   1988 2857   1568   6413
Adó illeték kisz.besz. 4101 953 167     5221   88460       88460
Nemzeti ünnepek pr.     300     300           0
Kiemelt állami rendezv.     149     149   24       24
Önk. és kistérs.elszá           5939 5939         274122   274122
Közbesz.elj.lebony.     1200     1200           0
Közp. költségv. befiz.                            
Önk.m.n.s.kapcs.     250     250           0
Igazgatásrendészet 496 134       630           0
Szociális ösztöndíjak           220 220           0
Háziorvosi ügyeleti ell.            8409 8409         8409   8409
Csal. és n védelmi eü 4950 1169 1647      7766         7106 411 7517 
Ifjúsági eü.gond.     1500     205 1705         205   205
Önkorm. szoc.tám.fin.           0           0
Rendsz.szoc.segély           1803 1803           0
Id skorúak járadéka           28 28             0 
Lak.fenntart.tám.norm           899 899           0
Lak.fenntart.tám.helyi           600 600           0
Áp.díj alanyi jogon   447       1860 2307           0
Áp.díj.méltányossági   164       684 848           0
Rendsz.gyermv.pénzb.           1600 1600           0
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Sz dliget Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban   3.sz. melléklet 

KIADÁSOK ezer Ft-ban BEVÉTELEK ezer Ft-ban 

Szakfeladatok Személyi 
juttat. Járulékok Dologi

kia.
Felh.cél
ú. pe.át. Felhalm. Szoc.ell.

Átadott pe.
Kiadások 
összesen 

M ködési 
bevételek 

Sajátos
bevételek

Felhalm
o-  zás 

DTKT
tám.

Költségv.tá
m. és 

átv.pe. 
Pénzmara

d-vány 
Bevételek 
összesen 

Óvodáztatási tám.           60 60           0
Átmeneti segély           2650 2650           0
Temetési segély           550 550         151   151
Rendkívüli gyv.tám.           2359 2359         659   659
Egy.önk.eseti pénzb           1186 1186           0
Közgyógyellátás           300 300           0
Köztemetés           550 550           0
Civil szerv.m k.tám           200 200           0
Civil szerv.program t           200 200           0
Közcélú fogl. 5333 1328 232       6893           0
Köztemet  fenntart. 1384 374 2912   121   4791   1800         1800 
Ár- és belvízvédelem     4281   3738   8019           0
Erdészeti erdg.tev.     560       560           0
Tel.hull.begy.száll.     1150       1150           0
Lakó nem lakóépítése         1510   1510           0
Út építés         12068   12068           0
Közutak, üzem.fennt     4600       4600           0
Egyéb takarítás     800       800           0
Állat-eü.ellátás     660       660           0
Zöldterület kezelés     2150       2150           0
Város- községgazd. 1036 270 4962   20224   26492   666 2040     2706
Közterület rendj.fennt. 1654 376 63       2093           0
Közvilágítás     9375       9375           0
Országy lési választások 739 185 267       1191         1191   1191 
Önkorm.képv.választás 109 27 27       163         163   163
Polg.Hiv.Összesen: 65107 17100 69088 5714 40691 32105 229805 0 99646 18397   293574 411 412028
Munkahelyi étk.:     1872       1872 4292         4292
Szakfeladatok összesen 210642 55707 123563 5714 40966 33382 469974 19446 99646 18397 2912 295979 411 436791 

BKIADÁSOK - BEVÉTELEK KÜLÖNBÖZETE: 33.183,- e. ft.   =    FORRÁSHIÁNY 

Sződliget község Önkormányzata 
2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása

3. sz. melléklet ezer Ft-ban



Sződliget .hu

�2010. V. évfolyam 5. szám

hivatalból jelentjük

Sződliget község Önkormányzata 
2010. évi költségvetés

  4. sz. melléklet

2. sz. melléklet iii. pontjának részletezése

Működési célú pénzeszközátadás, 
egyéb támogatás ezer Ft-ban

2010. évi módosított 
tervezett

Ügyeleti szolgálat községek 8 409
Ügyeleti szolg. Sződliget önk. rész 1 553
Iskolaegészségügy /gyermekorvosnak/ 205
Speciális iskolába járó tanulók tám. 482
Gödöllő-Vác Kistérs. Vízgazd. Társulás 204
MÖSZ támogatás 44
Pest megyei Területfejlesztési Tanács 225
Dunakanyar Többcélú Önkorm. Kistérségi Társulás 448
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2010. évi önrész 2 232
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2010. évi tagdíj 531
Hulladékgazdálkodás és Körny. 2010. évi KEOP önr. 66
Hulladékgazdálkodás és Körny. 
2009. évi hátralék KEOP önr. 1 707
Polgárőrség támogatása 200
Civil szervezetek pályázati forrása 200
Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 250

Összesen:  16 756

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, 
egyéb támogatás ezer Ft-ban

P+R parkoló önrész 5 714
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 5 714

Társadalom és szociálpolitikai 
juttatások ezer Ft-ban

2010. évi módosított ei.

Rendszeres pénzbeli ellátások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1 600
Rendszeres szociális segély (aktív korú) 509
Rendszeres szociális segély (egészségkárosodott) 521
Rendelkezésre állási támogatás 773
Ápolási díj alanyi jogon 1 860
Ápolási díj méltányossági alapon 684
Időskorúak járadéka 28
Bursa Hungarica ösztöndíj 220

HSZG   36
Szociális étkeztetés 900
Óvodáztatási támogatás 60

eseti pénzbeli ellátások

Tanulók tankönyvtámogatás 1 277
Köztisztviselők szoc. ellátás 250
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 2 359
Átmeneti segély 2 500
Temetési segély 550
Közgyógy ellátási igazolvány 300
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 600
Normatív lakásfenntartási támogatás 899
Köztemetés 550
Mozgáskorlátozott támogatás 150

Összesen: 16 626

Beruházások, felújítások részletezése 2010. év

  5. sz. melléklet

i. beruházások ezer Ft-ban
2010. évi mód. ei.

 - Gyermekjóléti szolgálat számítógép vásárlás 125
 - Szabályozási terv (építészmérnöki tev.) 200
 - Buszmegálló tervek (város- és községgazd.) 113
 - Nyomtató (önk. igazg. tev.) 188
 - Számítógép (önk. igazg. tev.) 375
 - Gátépítés (ár- és belvízvédelem) 3738
 - Óvodabővítés tervei 
   (lakó és nem lakó épület építése) 1000
 - Szabadság tér kialakítása 
   (város- és községgazd.) 19111
 - Óvoda támfal építés 510
 - Fűkasza vásárlás temető 121
 - Iskola számítógép (pályázat) 150
 - Játszótéri játékok 1000
 - MFB hiteltörlesztés (önk. igazg. tev.) 2267

 Összesen: 28898

II. Felújítások

 - Útépítés /Tinódi, Mátyás kir., Dunai f./ 
   TEUT pályázat 2. részszámla 4068
 - Vasúti fasor felújítása 8000

 Összesen: 12068
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Sződliget .hu

6. számú melléklet Sz dliget község Önkormányzata 2010. évi költségvetése m ködési és felhalmozási 
célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszer  kimutatása  e/Ft-ban 

       

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 
Megnevezés M ködési célú 

bevétel 
Felhalmozási
célú bevétel Együtt Megnevezés M ködési célú 

kiadás
Felhalmozási
célú kiadás Együtt 

Intézményi m k. bevét. 19446   19446 Személyi juttat. 210642   210642 
Helyi adó 47760 7200 54960   
Átengedett központi adók 165575   165575 Munkaadói járulék 55707   55707
Egyéb sajátos bev. 11186   11186 Egészségügyi hj.   

Normatív hozzájárulások 142047   142047
Táppénz hj., START 
kártyával ren. utáni 
jár.

Központosított
el irányzatok Dologi kiadások 123563   123563

Normatív kötött felhaszn. 
Támogatás

Támogatás érték
m ködési célú kiad. 16756   16756

Fejlesztési célú bevétel   
Tárgyi eszk. értékesítése   12000 12000

Társ. és szoc. pol. 
juttatások 16626   16626

Támogatásérték  m k. bev. 25180   25180 Felújítási kiadások   12068 12068 
Támogatásérték  felh. bev.   6397 6397 Beruházási kiad.   28898 28898 

Támogatásérték
felh. célú kiadás 5714 5714 M ködési célú hitelfelvét. 12100   12100
Általános tartalék   

Fejlesztési hitelfelvét. 21083   21083 Céltartalék 
Összesen: 444377 25597 469974 Összesen: 423294 46680 469974 

Sz dliget Község Polgármesteri Hivatal  2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása ezer forintban   7.sz. melléklet

KIADÁSOK ezer Ft-ban BEVÉTELEK ezer Ft-ban 

Szakfeladatok Személyi 
juttat.

Járulé-
kok 

Dologi
kia.

Felh.
célú pe. 

áta.
Felhal-
mozás 

Szoc.ell.
Átadott pe.

Kiadások 
összesen 

M ködési 
bevételek

Sajátos
bevételek

Felhalmo-  
zás

DTKT
tám.

Költségv. 
tám. és 
átv.pe. 

Pénzma-
radvány 

Bevételek 
összesen 

Folyóirat,isz.kiadv.kia     2000       2000   130       130
Saját tul.ing.ad-vét.             0     12000     12000
Lakóing.bérbead.             0   353       353
Nem lakóing.bérbea.             0   6225       6225
Számvit,könyvv.tev. 8619 1956 3529       14104           0
Építészmérnöki tev.     758   200   958           0
Önkormányzati jogalk 9787 2342 4839       16968     1500     1500
Önk.többc.kt.ig.tev. 26899 7375 20710 5714 2830 1803 65331   1988 2857   1568   6413
Adó illeték kisz.besz. 4101 953 167       5221   88460       88460
Nemzeti ünnepek pr.     300       300           0
Kiemelt állami rendezv.     149       149   24       24
Önk. és kistérs.elszá           5939 5939         274122   274122
Közbesz.elj.lebony.     1200       1200           0
Közp. költségv. befiz.                             
Önk.m.n.s.kapcs.     250       250           0
Igazgatásrendészet 496 134         630           0
Szociális ösztöndíjak           220 220           0
Háziorvosi ügyeleti ellát.           8409 8409         8409   8409
Csal. és n védelmi eü 4950 1169 1647       7766         7106 411 7517 
Ifjúsági eü.gond.     1500     205 1705         205   205
Önkorm. szoc.tám.fin.             0           0
Rendsz.szoc.segély           1803 1803           0
Id skorúak járadéka           28 28             0 
Lak.fenntart.tám.norm           899 899           0
Lak.fenntart.tám.helyi           600 600           0
Áp.díj alanyi jogon   447       1860 2307           0
Áp.díj. méltányossági   164       684 848           0
Rendsz. gyermv. pénzb.           1600 1600           0
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KIADÁSOK ezer Ft-ban BEVÉTELEK ezer Ft-ban 

Szakfeladatok Személyi 
juttat.

Járulék
ok 

Dologi
kia.

Felh.cél
ú. pe.át.

Felhalm
.

Szoc.ell.
Átadott pe.

Kiadások 
összesen 

M ködési 
bevételek

Sajátos
bevételek

Felhalmo-  
zás

DTKT
tám.

Költségv.tá
m. és átv.pe.

Pénzmara
d-vány 

Bevételek 
összesen 

Óvodáztatási tám.           60 60           0
Átmeneti segély           2650 2650           0
Temetési segély           550 550         151   151
Rendkívüli gyv.tám.           2359 2359         659   659
Egy.önk.eseti pénzb           1186 1186           0
Közgyógyellátás           300 300           0
Köztemetés           550 550           0
Civil szerv.m k.tám           200 200           0
Civil szerv.program t           200 200           0
Közcélú fogl. 5333 1328 232       6893           0
Köztemet  fenntart. 1384 374 2912   121   4791   1800         1800 
Ár- és belvízvédelem     4281   3738   8019           0
Erdészeti erdg.tev.     560       560           0
Tel.hull.begy.száll.     1150       1150           0
Lakó nem lakóépítése         1510   1510           0
Út építés         12068   12068           0
Közutak, üzem.fennt     4600       4600           0
Egyéb takarítás     800       800           0
Állat-eü.ellátás     660       660           0
Zöldterület kezelés     2150       2150           0
Város- községgazd. 1036 270 4962   20224   26492   666 2040     2706
Közterület rendj.fennt. 1654 376 63       2093           0
Közvilágítás     9375       9375           0
Országy lési választások 739 185 267       1191         1191   1191
Önkorm.képv.választás 109 27 27       163         163   163
Polg.Hiv.Összesen: 65107 17100 69088 5714 40691 32105 229805 0 99646 18397 0 293574 411 412028

Sződliget község Önkormányzata 
2010. évi költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6. sz. melléklet ezer Ft-ban

Sződliget község Önkormányzata 
2010. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek kimutatása

7. sz. melléklet ezer Ft-ban

hivatalból jelentjük
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Mintha most lett volna:

Négy évvel ezelőtt töltöttem be a 
negyvenet.

Négy évvel ezelőtt még gimnazis-
ta volt a most „gólya” egyetemista 
nagylányom.

Négy évvel ezelőtt kezdte az általá-
nost a most felsős „kislányom”.

Négy évvel ezelőtt szoktattuk „böl-
csibe” a most nagycsoportos óvodás 
kisfiamat.

Négy évvel ezelőtt még „negyvenes” 
volt a most már „ötvenes” férjem.

És négy évvel ezelőtt új irányt vett 
az életem.

• Sok nehézség, küzdelem, bántás, 
támadások. 

hivatalból jelentjük

„Nem lehet mindent megtenni, amit kellene, de mindent meg 
kell tenni, amit lehet.”
 Bethlen Gábor jelmondatát választottuk mottónknak 
2006-ban, amikor az újonnan alakult képviselő testület meg-
alkotta ciklusprogramját.
 Fejlesztés és közösségépítés: e két cél adta ciklusprogra-
munk zsinórmértékét.
 Fejlesztési ügyekben – különösen az M2 négysávossá bő-
vítése váci lehajtóval –, bírtuk az előző ciklus MSZP-s ország-
gyűlési képviselőjének ígéretét. Ami ígéret is maradt…
 A tavaszi kormányváltás szemléletváltást is hozott: mi 
betartjuk ígéreteinket, mert csak megvalósítható vállalásokat 
teszünk.
 Sződliget közel négy évig nyögte az ellenzékiség nehézsé-
geit, gyakran szembesülve azzal, hogy a kormánypárti pol-
gármestereknek mennyivel könnyebb dolguk van. Különösen 
a szomszéd város, Vác élvezett kivételezett helyzetet abból 
kifolyólag, hogy az országgyűlési képviselő és a polgármester 
ugyanaz a személy volt.
 Áprilistól a lakosság bizalmából most Sződliget élhet ezzel 
a történelmi lehetőséggel.
 Az elmúlt négy évben, bár ez év tavaszáig ellenszélben 
dolgoztunk, vállalásaink jelentős részét sikerült teljesítenünk 
vagy a megvalósítását elkezdenünk:

- A Községháza átépítésének első üteme megtörtént. Az 
ügyintézés egyszerűbbé vált, a munkavégzés feltételei ja-
vultak; szebb, családbarát környezetet alakítottunk ki. A 
következő ciklusban a Községháza további fejlesztése a 
feladat, hiszen a község kulturális életének színtere és a 
szociális ellátás is itt fog helyet kapni.

- A „régi” Polgármesteri Hivatal épületéből Közösségi Há-
zat alakítottunk ki, ahol az újjászervezett könyvtár is 
helyet kapott.

- A Gondozási Központ külső felújítása megtörtént, a vé-
delmi rendszer kiépítésre került.

- A Csörögi majorban (Floch puszta) megvalósítottuk az 
ivóvíz gerincvezetéket.

- A Gárdonyi Géza Általános Iskolában elindítottuk az 
alapfokú zene- és táncművészeti oktatást. Az épület-
ben a tantermek átalakítása, felújítása megtörtént. Az 
udvart gyepesítettük, kerékpártárolót alakítottunk ki, 
télen korcsolyapálya üzemelt nagy sikerrel. A szüksé-
ges felújítások (ereszcsatorna teljes cseréje, teljes körű 
tisztasági festés, javítások, stb…), mellett kialakításra 
került egy táncterem, a tornatermi és az udvar felőli 
ajtókat műanyag nyílászárókra cseréltük, megtörtént 
a fűtéskorszerűsítés (tornaterem külön körön, két fél-
emeleti tanterem fűtésfelület bővítése). A sikeres pályá-

• Rengeteg munka, jó kívánságok, 
féltés, bíztató szavak.

• Idős emberek arcán felragyogó 
mosoly, kisgyermekek huncut ne-
vetése. 

• Könnyes vallomások, nehéz sorsok.
• Szívszorító végső búcsú Tóth Zo-

litól.
• Szívből jövő gratuláció dr. Máthé 

Zsuzsának harmadik gyermeke 
születésének öröméhez.

• Meddő várakozás, hogy a hét lel-
kiismeretes, munkáját komolyan 
vevő képviselőhöz hányan csatla-
koznak a megválasztott tizenket-
tőből a testületi üléseken?!

• Felelős, megfontolt döntések, elő-
revivő viták, csapatszellem.

• „Kívülről” jövő feljelentgetések, a 
viszálykeltés szándéka.

ROHAn AZ IDő…

BESZÁMOLÓ A cIKLuSPROGRAM TELJESüLÉSÉRőL
2006-2010

Mégis ez a csapat vitte végig úgy a 
ciklust, hogy a kezdő felállás alig 
változott!

Pedig, rohan az idő!
Négy hónappal ezelőtt megalakult 
az új országgyűlés, melynek sződ-
ligetiként, polgármesterként a tagja 
lettem.

Segítő szándék, jó hangulat, együtt-
működés, közös munka, Szent koro-
na, nagyjaink szellemisége.

JÓ MAGyARnAK LEnnI! 
Olyan magyarnak, aki Sződligetet 
viszi magával az ország házába.

Sződliget, 2010. szeptember 6.

Bábiné Szottfried Gabriella
országgyűlési képviselő, 
Sződliget polgármestere
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zatnak köszönhetően 2 pedagógus továbbképzésére van 
lehetőség.

- A MÁV-val folytatott hosszadalmas, de végül sikeres tár-
gyalásoknak és a széles körű összefogásnak köszönhetően 
megépülhetett az iskolai játszótér.

- A „Barackosi” játszótérre új játszóvárat telepítettünk. 
- Megkezdődtek a Polgármesteri Hivatal udvarára tervezett 

„babajátszótér” munkálatai.
- A Gemenc Erdőhöz benyújtott – Minden születendő gyer-

meknek ültess egy fát! –, pályázatunk jóvoltából 37 névre 
szóló facsemetét ültettünk a játszótér köré tavasszal. Ezt 
a nemes hagyományt minden évben folytatni szeretnénk, 
más és más helyszínekre ültetve a „gyerekfákat”.

- Az óvodában és az iskolában bővítettük a fejlesztést logo-
pédiával és gyógytestneveléssel.

- Az óvoda elé kerítést telepítettünk a balesetveszély csök-
kentésére. A parkolásra alkalmas területet is növeltük. El-
készült az esővíz szikkasztó, ivókutakat telepítettünk az 
udvarra, a játékok alá gumitéglák kerültek. A játszóterüle-
ten a játékokat bővítettük (3 db mászóka, 1 db csúszda), 
4 csoport szobában lecserélésre kerültek az asztalok és 
székek, a nevelői szoba be lett rendezve (szekrény, nagy 
asztal, 14 db szék) és tévével, videó lejátszóval bővült az 
eszközpark.

- A 2-es főúton elkészült közlekedési lámpás csomópont, 
mely részben pályázati támogatásból, illetve 1.920.000 Ft 
az önkormányzati önrészből valósult meg. 

- Az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően a 
vasút állomás mellett megvalósult a buszfordulóval ellá-
tott P+R parkoló. A megvalósítás, 10 százalékos önrész 
vállalásával több, mint 40 millió forintba került. A költsé-
geket Sződ község önkormányzatával közösen fedezzük, 
hiszen a sződiek is használják a parkolót.

- Pályázati pénzből újult meg a Rákóczi utca és a Tinódi utca 
2008. évben, az útfelújítás önköltsége 5.103.000 Ft volt.

- Felajánlásból kapott szőnyegaszfaltot a Szent István utca, 
mart aszfaltot az Attila utca hátsó része.

- Szintén felajánlásból fog realizálódni az M2 főút melletti 
GKSZ besorolású területen 2 hektár önkormányzati tulaj-
donba adása.

- A Vasúti fasor Václiget felőli részének szőnyegaszfaltozása 
elkészült, a kivitelezés költsége 10.003.985 Ft, ebből Vác 
városa 2.500.000 Ft hozzájárulást fizetett. 

- Az úthálózat folyamatos kátyúzása megtörtént. Sajnos a 
megfelelő alap nélkül épített utak miatt ez végeláthatatlan 
folyamat és jelentős költség az önkormányzat számára!

- Az árvízi védekezéssel kapcsolatos pályázaton az első for-
dulóban nyertünk a gát tervezésére. Jelenleg a második 
forduló előkészítése zajlik.

- A főtér felújítása a sikeres pályázatnak köszönhetően fo-
lyamatban van. A településközpont rekonstrukció folyta-
tása a következő ciklus feladata lesz.

- 2006. október 23-án visszaállítottuk a főtérre a kommu-
nizmusban elbontott Országzászlót.

- Az Önkormányzat 2008-tól térítésmentesen biztosítja a 
nyolcadikos lányok számára a HPV elleni védőoltást. A 
költségeket teljes egészében az Önkormányzat állja! Pél-
dául 2010. évben a költségvetésből 1.445.000 került kifi-
zetésre. (Az oltássorozat patikai ára közel 90.000 Ft lenne 
egyébként!)

- A Váci Mellközponttal együttműködve az Egészségügyi 
Minisztériumtól nyertünk pályázati pénzt a szűrővizsgá-
lat jobb elérhetőségére.

- A Duna part fejlesztésének részeként pályázaton nyertünk 
a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanácstól Bike & Boat 
Bázis (csónakház kerékpártárolóval) kiviteli tervet, kistér-
ségi szinten pedig a Vác–Gödöllő regionális kerékpárút 
tervét. Az omladozó kabinsor helyén Nosztalgia part ke-
rült kialakításra, a kivitelezés költsége 6.570.000 Ft volt. 
Az üvegház és a Nosztalgia part bérleti díja fejében 2007. 
évben 9.600.000 Ft-ot fizetett a bérlő.

 2009. évtől 875.000 Ft, mely évente az infláció mértéké-
vel növekszik.

- Az Üvegház megújult a hosszú távú bérbeadás révén. A 
Duna part további fejlesztése a kormány sport, turisztikai 
és idegenforgalmi programjával összhangban a következő 
ciklus feladata.

- A helyi civil szervezetek támogatására pályázati rendszert 
dolgoztunk ki, aminek köszönhetően évente kétszer jut-
hatnak anyagi forráshoz.

- A nemzeti identitás megőrzése és fejlesztése céljából test-
vér-települési kapcsolatok kialakítása mellett döntöttünk, 
különös tekintettel az elcsatolt országrészekre. Így lett 
testvérfalunk az erdélyi Csikszentdomokos és a felvidé-
ki Jólész. (Talán kevesen tudják, hogy 2007-ig nem volt 
Sződligetnek testvér-települési kapcsolata!)

- Sződliget kulturális és sport élete lendületet kapott nép-
szerű rendezvényeink nyomán: „Rúgd a labdát Sződliget!”, 
Csevegés…, Adventi Sokadalom, Szentesti Karácsonyvárás, 
Majális, Születések rózsakertje, Vidám Lurkók, stb…

- Az Ökomenikus Segélyszervezettel kialakított nagyszerű 
együttműködésnek köszönhetően 2007-től évente több 
tonna tartós élelmiszerrel segíthetjük a nehezebb körül-
mények közt élőket.

- A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend 
jóvoltából 2008-tól a tanév ideje alatt (10 hónapon ke-
resztül) havi 50.000 Ft-os támogatást kapott egy árva és 
egy félárva sződligeti gyermek.

- Az időseket és a nagycsaládosokat Karácsony előtt vásár-
lási utalvánnyal segítjük.

- Az önkormányzatnál adódó munkák javarészét helyi vállal-
kozások végzik (festés, villanyszerelés, honlap üzemeltetés, 
üzemorvosi szolgáltatás, kőműves munkák, fuvarozás, szál-
lítmányozás, felújítási munkálatok, dekoráció, stb…).
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Az Áht. 50/A.A (4) bekezdése alapján az általános vá-
lasztást megelőző 30 nappal a polgármester jelentést 
tesz közzé a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi 
helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását 
követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről.

A jelen beszámolóval ennek a kötelezettségnek teszek 
eleget.

Sződliget község Önkormányzatának vagyon kimutatása

eszkÖzÖk 2006. 12. 31. 2010. 06. 
�0.
A) Befektetett eszközök
 I. Immateriális javak 2 159 8 830
 II. Tárgyi eszközök 3 789 457 3 733 915
 III. Befektetett pénzügyi 
  eszközök 8 773 14 860
 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 89 -
B) Forgóeszközök 37 947 80 166
 I. Készletek 466 409
 II. Követelések 21 681 39 358
 III. Értékpapírok - -
 IV. Pénzeszközök 185 14 620
 V. Egyéb aktív pénzügyi 
  elszámolások 15 615 25 779
ESZKÖZÖK ÖSSZESEn: 3 838 425 3 837 771

ForrÁsok
D) Saját tőke 3 753 119 3 735 606
E) Tartalékok 605  11 212
F) Kötelezettségek 84 701 90 953
 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 35 549 34 552
 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 33 957 51 127
 III. Egyéb passzív pénzügyi 
  elszámolások 15 195 5 274
FORRÁSOK ÖSSZESEn: 3 838 425 3 837 771

hitelek alakulása:

2006. október 1-én 
 folyószámla hitel állománya 23.131.304 Ft.
 bérhitel 9.000.000 Ft.

2010. augusztus 15-én 
 folyószámla hitel állománya 38.604.140 Ft.
 bérhitelt 2010. évben nem vettünk igénybe.
 A folyószámla hitelből a júniusi árvíz okozta károk 

kiadásaira 15.696.861 Ft került kifizetésre.

2006. október 01-én a folyószámla hitelkeret összege 
36.000.000 Ft volt. 

2007. július 31-től a harminchat millió hitelkeret meg-
hosszabbításra került egy évre.

hivatalból jelentjük

- A buszmegállók felújítása folyamatban van. (A vonatkozó 
szabályok szerint terveztetni és engedélyeztetni kellett.)

- A község zöldfelületei gondozottak, sok helyen virágosí-
tottunk.

- A szelektív hulladékgyűjtő szigetek számát a Zöld Híd 
program keretén belül kettővel növeltük.

 A fejlesztések közül mindössze a főtér felújítására beadott 
pályázat önrészére kellett 18 millió Ft hitelt felvennie az ön-
kormányzatnak.
 Az önkormányzat és intézményeinek biztonságos műkö-
déséhez, átmeneti gazdálkodási nehézségek megoldásához 
folyószámla-hitelt szükséges igénybe vennünk. A helyi adók, 
illetve a költségvetésbe tervezett működési és sajátos bevéte-
lek teljesülésekor a pénzügyi egyensúly helyre áll és automa-
tikusan csökken a hitelállomány.
 Az önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, pénz-
ügyi helyzete stabil.
 Különösen fontos ezt kihangsúlyozni, hiszen az önkor-
mányzatok országszerte forráshiánnyal küzdenek. Sződlige-
ten mégsem került sor intézmények bezárására és a működő-
képességet is folyamatosan biztosítjuk.
 A kormányprogram bizakodásra ad okot, hiszen a mi véle-
ményünket kikérve alkották meg.
 A 2006. októberében megalakult testület kisebb változá-
sokkal, de végigvitte a ciklust.
 Ez alatt a négy év alatt megszületett a harmadik gyermeke 
(a két fiú után egy tündéri kis hölgy) dr. Máthé Zsuzsának, 
szívbetegségben elhunyt Tóth Zoltán (a „mi Zolink”, akinek 
aranyköpéseit máig emlegetjük), Csörögben folytatta a poli-
tizálást dr. Nyomárkay István és pár hónap után lemondott 
mandátumáról Medvegy László.
 Közel két éve, hogy a 12 fős testületből többen úgy gon-
dolták, hogy a munkában nem vesznek részt, de mandátu-
mukat megtartják. Így évente 1-2 megjelenéssel (a bizottsá-
gi ülésekre el sem járva, távollétükről senkit sem értesítve) 
hullatták verítéküket a község érdekében: Miskeiné Galavics 
Rita, dr. Czirják Imre, Farkas Péter, Bányavári Pál.
 Igaz, 2010. január elsejétől a sződligeti képviselők nem 
kapnak tiszteletdíjat, feladatukat anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül látják el.
 Köszönöm azoknak a képviselő társaimnak a helytállást, 
akik nem futamodtak meg, akik komolyan gondolták és be-
tartották esküjüket, akik tették a dolgukat és elviselték az 
igazságtalanságokat, aljas támadásokat!
 Jó volt együtt Csányi Istvánné Marikával, Berkiné Hanz-
lik Mária Babival, Kovács Jenőné Katikával, Papp Istvánnal, 
Orosz Péterrel, Bábi Róberttel.

köszönöm a magam és Sződliget nevében!
hajrá Sződliget! hajrá Magyarország!

Sződliget, 2010. szeptember 8. Bábiné Szottfried Gabriella
Országgyűlési képviselő, polgármester
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2008. évben a hitelkeret 40.000.000 Ft-ra lett megemelve.
2010. július 7-én tekintve a Dunán levonuló árvízre az elő-

re nem látható költségek fedezésére szükségessé vált a 
hitelkeret megemelése 2010. október 24-ig 50.000.000 
Ft-ra. (Teljes mértékben nem merítettük ki a vis-maior 
időszakában és a beszámolási időszakban sem.)

A jelenleg érvényben lévő hitelkeret szerződés 2010. július 
07-től 2010. október 24-ig 50.000.000 Ft.

2010. október 25-től 2011. június 24-ig 40.000.000 Ft.

Az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében 
2010. május 18-án 18.071.474 Ft célhitel szeződés került 
aláírásra, a Főtér kialakításához.
A hitel futamideje 10 év, a lejárat 2021. március 05.
A hitel fedezeteként a Sződliget beépítetlen terület 460/4 
hrsz-ú, illetve 460/5 hrsz-ú ingatlanokra került jelzálog be-
jegyzés. Az önkormányzat többi ingatlana tehermentes.

Ingatlan értékesítés:

2008. október 06-án kelt adásvételi szerződés alapján 
Sződliget belterület 1242/46 hrszú ingatlan 3.044.600 Ft 
értékben.

2009. év december 09-én kisajátítást helyettesítő adásvé-
teli szerződés alapján a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel 
megkötött szerződés alapján a Sződliget 04 hrsz-ú 2014 
m2 területű ingatlan értékesítésre került 1.235.000 Ft ér-
tékben.

2010-évben kisajátítás címen M2 csomópont kialakításá-
hoz a külterületen lévő 010/6 hrsz-ú ingatlan eladása tör-
tént 2.724.750 Ft értékben.

2010. 07. 08-án kelt Közép-Magyarországi Regionális Ál-
lamigazgatási Hivatal határozata alapján kisajátítás címén 
a 010/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése 472.336 Ft.

Ingatlan adásvétel

Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal 
határozata alapján a 0431/113 hrsz. ingatalan kisajátítá-
sa ügyében Tömör György részére megitélt kártalanítás 
10.753.500 Ft.

a képviselő-testület alakuló ülése után keletkezett hosszú 
lejáratú kötelezettségek:

I. Üzemegészségügyi szolgáltatás Worcare Kft. határozat-
lan időre kötött szerződés.

II. Honvédelmi és polgári védelmi adminisztrációs felada-
tok ellátása határozatlan időre kötött.

III. Vagyonvédelmi feladatok ellátása:
 1. Sólyom-Vagyonvédelmi Kft.
 2. Point Vagyonvédelmi és szolgáltató Kft.
 3. Inter-Group Kft

IV. Munkavédelmi feladatok ellátása határozatlan időre kö-
tött szerződés

V. Kártalanítási összeg Tömör György, lejárat 2010. októ-
ber 15.

VI. Rendszergazdai feladatok szerződés lejárta 2011. július 04.

VII. RUBICOM internet szolgáltatás határozatlan idejű

VIII. UNIQA Biztosító Zrt. határozatlan idejű megállapodás

IX. Remondis Intézmények konténeres hulladék szállítása 
határozatlan idejű szerződés

X. Business Phone CPS vezetékes telefon előfizetés határo-
zatlan idejű

XI. Vállalkozási szerződés ERBO-PLAN Kft. Árvízvédelmi 
töltés tervezési munkálatai

XII. Földgáz kereskedelmi szerződés TIGÁZ

XIII. DMRV ivóvízszolgáltatás

XIV. Hitelek:
 Beruházási hitel, a 67/2006 (IV. 27) KT határozata alap-

ján, futamidő 20 év a hitelkeret összege 40.681.979 Ft 
lejárat 2026. december 05.

 2009. 12. 30-án a kölcsönszerződés módosításra került, 
39.182.976 Ft az igénybe vett hitel.

 Beruházási hitel Szabadság tér kialakítása, hitel összege 
18.071.474 Ft a futamidő 10 év.

 Folyószámla hitelkeret szerződés 2010. július 07-től 
2010. október 24-ig 50.000.000 Ft.

 2010. október 25-től 2011. június 24-ig 40.000.000 Ft.

Sződliget, 2010. augusztus 27. Bábiné Szottfried Gabriella
polgármester

hivatalból jelentjük
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Spányik Márta néni 24 éve könyvtáros 
Sződligeten. Budapesten 1927. októ-
ber 21. született és 1941-ben költöz-
tek Sződligetre.
 1965 óta volt könyvtár Sződligeten 
a Művelődési Ház földszintjén egy te-
remben, 1986-ban a könyvtár terméből 
óvodát kellett csinálni, így költözött 
a volt Démusz villába a Szent István 
utcába. A volt könyvtáros lemondott 
tisztjéről, ekkor Schrök István tanács-
elnök felkérte Márti nénit könyvtáros-
nak 1986. júniusában.
 Márti néni emlékezete szerint a 
könyvtárnak ekkor volt a legjobb he-
lye. Pár év múlva, a rendszerváltás 
után, a könyvtár újra költözött, most 
az Általános Iskolába. Egy osztályte-

Intézményi hírek

2010. augusztus 20-án igen gazdag és 
sokrétű program várta a hosszú hétvé-
ge első napján Sződligeten ünnepelni 
szándékozó lakosságot. Délelőtt az 
ünnepi megemlékezés ökumenikus is-
tentisztelettel kezdődött a Szabadság 
téren, amit a községi ünnepség köve-
tett. Bábiné Szottfried Gabriella köz-
ségünk polgármestere, országgyűlési 
képviselő beszédében a közös múltra 
és dolgos jelenre hívta fel a figyelmet, 
a becsülettel elvégzett munka gyümöl-
cseként egy virágzó ország jövőképét 
vetítve a hallgatóság elé. Az új kenyér 
szentelése és áldása után a Silverstar 
Tánciskola zenés-táncos összeállítását 
nézhették meg a jelenlévők, majd pedig 
a Sződligetért Emlékplakett átadására 

került sor. Az idei évben két hölgy ve-
hette át a kitűntetést, Katona László-
né és Spányik Márta. A kenyérosztást 
a Szent István emléktábla koszorú-
zása követte, majd pedig a Közösségi 
Házban tekinthették meg a vendégek 
a nyári táborokban készült kézműves 
munkákból rendezett kiállítást.

remben voltak a könyvek, a nyolcadi-
kosok termében, ahol délelőtt tanítás 
folyt és egy kis iroda szerű helyen 
voltak a gyerek és szakkönyvek. Nyá-
ron egy hónapra bezárt a könyvtár. 
Egy augusztusban arra érkezett Márti 
néni, hogy a könyvtár állományát se 
szó se beszéd kipakolták a folyosóra. 
Akkor az iskola állományában dolgo-
zott Márti néni heti hat órában.
 Érdeklődésére azt mondták, hogy 
költözzön vissza a könyvekkel a Kul-
túrházba, először a földszinten kaptam 
helyet. Nyolcadikos gyerekek szülei se-
gítettek, hogy az összekuszált könyvek 
újra sorba kerüljenek. „A kultúron belül 
is költöztem egyszer, akkor az emeletre 
a mostani polgármesteri iroda helyére.”

Szottfried Gabriella polgármester, or-
szággyűlési képviselő.
 A színpadi programok mellett szám-
talan folyamatos program is várta a ven-
dégeket ezen szép nyári ünnepi napon.

Ezúton is köszönjük minden 
szervezőnek az ünnep előtt és 
az ünnep napján dolgozónak 

munkáját!

 Itt évekig működött a könyvtár. A 
Kultúrházból a nyolcvanas évek végén 
újabb döntés következtében kellett 
költözni.
 Aztán megint költözött a könyvtár 
most a „Faházba” ahol se mosdó se sem-
mi nem volt és a könyvek egy része se fért 
el, azok a könyvek dobozokban hevertek. 
Közben elkezdődtek a jelenlegi könyvtár 
átépítései ahova 2008-ban költözött a 
könyvtár és Márti néni. Ma a könyvtár 
heti 12 órában tart nyitva, Márti néni 
ebből heti négy órában dolgozik és várja 
régi és új olvasóit. A könyvtár bár szűk 
helyen de gondos válogatással próbálja 
szolgálni az olvasók érdeklődését. A köl-
csönzési időn túl programokkal és egyre 
bővülő feldolgozottsággal igyekszik az 
érdeklődők igényeit kielégíteni.

Lejegyezte: Cris

miNdeNki mÁrti NéNije

szeNt istVÁN ÜNNepe

 Délután a civilek által szervezett 
jótékonysági rendezvényen ünnepel-
hetett tovább a lakosság. Sződliget 
téglajegyek árusításával az árvízkáro-
sult Geszthely megsegítésére gyűjtötte 
ezen a délutánon az adományokat.
 A rendezvény vendége volt Geszt-
hely település polgármestere és Bábiné 
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A Vidám Lurkók Klubja ezen a nyáron 
is kinyitotta kapuit június 19-től júli-
us 30-ig hat hétre, a gyermekek előtt. 
Fő célunk az volt, hogy a gyermekek 
hasznosan és élményekkel gazdagodva 
töltsék el a szünidő nagy részét.
 A Vidám Lurkók nyári programjait 
a Gondozási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata és a Római Katolikus Egy-
házközség munkatársai tervezik és 
szervezik évek óta. Ez a program sok 
gyermek számára biztosít kulturált 
szórakozási lehetőséget.
 A nyári tábor anyagi fedezetét 
Sződliget Község Képviselő-testülete, 
Sződligeti Egyházközség Jubileumi Ala-
pítványa és a Sződligeti Plébánia bizto-
sította.
 A tábor megnyitása előtt lázas készü-
lődés folyt a kézművesekkel, a segítők-
kel, szakemberekkel, a különböző kirán-
dulások helyszíneinek egyeztetésével.
 A programok helyszínei: Római Ka-
tolikus Egyházközség Plébánia közös-
ségi terme, a Közösségi ház, és a Gon-
dozási Központ voltak.
 A következő helyekre látogattunk 
el: Galgahévíz, Tura, Balatonberény-
be kicsiknek és nagyoknak 1-1 hétre, 
Szokolya Kacár-tanya, Székesfehér-
vár-Gorsium, Bp repülőtér emlékpark, 
ahová busszal, vonattal utazhattak a 
gyermekek. Kirándultunk Floch-pusz-
tára, végigmentünk a Gyadai tanös-
vényen. Kerékpáros kirándulásokat is 
szerveztünk Sződ, Csörög, Vácrátót, 
Vác úticéllal és a Balaton körül.
 A kisebb és nagyobb gyermekek 
számára is egyaránt vonzóak a krea-

tív kézműves foglalkozások. Ebben az 
esztendőben is a kézműves foglalkozá-
sok igen széles palettája várta a gyer-
mekeket. Ezeken a foglalkozásokon 
az érdeklődők nagy létszámmal vettek 
részt – kicsik és nagyok egyaránt szor-
goskodtak. Az alábbi kézműves techni-
kákra került sor: üvegfestés, gyöngyfű-
zés, batikolás, textilfestés, agyagozás, 
dekopázs technika.
 Készült üvegtál, agyag dísztárgy, 
kerámia asztali írószertartó, karkötő, 
nyaklánc, szerencsefa. Kreatív, dekora-
tív alkotások készültek a nyár folyamán, 
színes kendők pólók emlékeztetnek a 
nyár harsány színeire, amelyek a közös-
ségi ház kiállításán megtekinthetők.
 A gyerekek az állatok nevelését, ok-
tatását szakemberek segítségével igye-
keztek elsajátítani kutyás bemutató ke-
retén belül. A kedvencek gondozásáról, 
gyakoribb betegségeikről az állatorvos 
tartott érdekes előadást.
 Ezen a nyáron nem csak a vízi spor-
tok szerelmesei élvezhették az evezés 
örömeit. Lehetőség nyílt arra, hogy sár-
kányhajózhassunk a Dunán. Talán a le-
gemlékezetesebb napok egyike volt ez.
 Péntekenként sportolásra nyílt le-
hetőség az érdeklődők számára. Nagy 
sikere volt a métázásnak, sakknak és 
drámajátéknak. Gyermekek és felnőt-
tek nagy örömére közösen sportol-
tunk, játszottunk, tábortűz mellett 
szalonnáztunk és énekeltünk.
 A tábornyitóra és záróra a szülők 
az általuk készített finomságokkal lep-
tek meg bennünket.

 Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani azoknak a személyeknek, 
akik társadalmi munkában segítettek 
nekünk a gyermekek étkeztetésében, 
túravezetésben stb, valamint, a hen-
tesüzlet és a CBA üzlet vezetőjének 
anyagi támogatását.
 Szeptemberben ismét megújult 
programokkal várjuk az érdeklődő gye-
rekeket.

Holeczné Nagy Mária
Gondozási Központ vezető

Szülőként a Vidám Lurkók 
klubjáról

„Vidám Lurkók klubja”, akik lányokat 
is befogadtak társaságukba.
 Gyakran tartoznak közéjük már évek 
óta az én felnövekvő gyermekeim is.
 Kirándultak, métáztak, fociztak ke-
nyeret sütöttek, sakkoztak, sokat ját-
szottak, batikoltak.
 Sok szép ruhát készítettek. Sok 
barátot szereztek – de a legfontosabb, 
hogy nem TENGTEK-LENGTEK tét-
lenül.
 Jobb sződligetinek lenni mindnyá-
junknak, ha vidámak a lurkóink.

NagyoN szépeN kÖszÖNjÜk 
A SZERVEZőKnEK!

Szesztay Ágnes - szülő

VidÁm lurkÓk NyÁri élméNyei

Intézményi hírek
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és Véget ért 
A KÉZMŰVES TÁBOR…

kézműves tábor volt Sződligeten, a tanév befejezését 
követően, azoNNal!

KÉZMŰVES TAnFOLyAM 
SZőDLIGETEn

2010. szeptember 29-én, ismét indul kézműves tanfolyam! 
A tanfolyamon valamennyi kézműves mesterségbe belekóstol-
hattok, amihez leginkább kedvetek van, megtanulhatjátok.

Mesterségek:
bőrművesség, agyagművesség, tűzzománc tárgyak ké-
szítése, bizsu- és egyéb ruha kiegészítők készítése, fa-
faragás, gipszöntés, üvegfestés, batikolás, különleges 
mesterségek ismeret szintű megtanítása.

A tanulás során elkészített tárgyak saját tulajdonotokká 
válnak. • Egy-egy mesterség megtanulása után lehetőséget 
adunk kiállítások szervezésére. • A tanfolyam elméleti tan-
anyagában megismerhetitek az anyagot, melyből a szépsége-
ket „elővarázsoljátok”, és a szerszámokat, melyek ehhez segít-
ségetekre lehetnek. • Minden mesterséghez jegyzetet kaptok, 
a legfontosabb tudnivalókkal. • A tanfolyam egy éves, heti 
egy délutáni foglalkozással, mely átlag 2 óra. A foglalkozások 
hétfőn délután 16-18 óráig, vagy szombaton délelőtt 10-12 
óráig tartanak, a jelentkezők elfoglaltságától függően. (Felté-
tel, hogy a megjelölt napra min. 5 fő jelentkezzen)

A tanfolyam írásbeli elméleti és gyakorlati vizsgával zárul:
- Az elméleti vizsga tesztanyaga minden tanult kismes-

terségre kiterjed, elsősorban anyag- és szerszámismeret-
re, valamint a munkabiztonsági szabályokra.

- A gyakorlati vizsgán kismesterségenként egy-egy mun-
kadarabot kell elkészíteni, melyet bírálat után a Mű-
velődési Házban egy kiállítás keretében bemutatunk, 
majd haza vihettek.

a tanfolyam oklevéllel zárul. 
(Ne félj a vizsgától, úgy az igazi!)

részvétel 6 éves kortól…
Létszám: 5-10 fő, külön gyermek és felnőtt csoportok.
Jelentkezési határidő: szeptember 20.
Részvételi díj: óránként 1.200 Ft (5 fő alatt), 1.000 Ft/

óra (5 fő felett), azaz havi 14.000 Ft
Több tanuló esetén biztosítani tudjuk a szállítást is (Vác-

Sződliget-Vác)

Érdeklődés esetén visszajelzést kérünk, ezt követően a je-
lentkezési lapot küldjük, ahol kérjük megjelölni a számlá-
zás címét.
Egyben előzetesen lehet jelentkezni a tavaszi szüneti egy 
hetes kézműves táborra is!

Érdeklődni: Bíró Ferencné, 06-30-2700-989, 
    vagy kozakjudit@yahoo.ca

Intézményi hírek

Első ízben volt ilyen Sződli-
geten, bár már 3 éve folyik 
a tehetségkutatás-tehetség-
gondozás a kézművesség te-
rén, egész évben. De tábor, 
még nem volt. Ezért most 
oktatók, diákok egyaránt 
nagy izgalommal vágtak 
bele a dologba!
 A 8 nap alatt mindenki-
nek volt része, szinte min-
denben, készítettek:

• maszkot, amit néhány nap múlva kifestettek;
• megtanultak kézzel agyagot formázni, és korongozni 

(most folyik az agyagtárgyak kiégetése);
• készültek bőrtárgyak;
• rengeteg ékszer: fülbevalók, láncok, karkötők, ásvány-

ból, gyöngyből, bőrből;
• és mindenki kedve szerint hódolhatott a saját elképze-

lésének is.

 Jutott idő a tangazdaságban is eltölteni egy fél napot, 
kicsit belekóstolni az állattartás „gyönyöreibe”.
 A résztvevők között voltak bejárók, de voltak bentlakók 
is, akiknek lehetőségük volt a késő esti órákig művészkedni.
 A búcsúdélutánra összejöttek szülők, nagyszülők, gye-
rekek, kis házi kiállítást csináltak a heti munkájukból, és 
a nyár első pihenéséből, sok-sok élménnyel, új tudással és 
még több ajándékkal (az nem semmi, hogy „magacsinálta 
ajándék”!) tértek haza.

ÁLTALÁnOS ELKÖSZÖnÉS VOLT: MEGISMÉTELJüK!

(A tábort tartotta Bíró Ferenc kézműves oktató. A további 
részletekről érdeklődni lehet a 30/2700-989 számon.)
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A tanév Gárdonyi Géza szavaival 
kezdődött:

„… minden ember annyit ér, amennyit 
tud. ha olyat is tud, amit más senkise, 
akkor mindenkinél többet ér.”

De még mielőtt teljesen belemerül-
nénk a tanévbe, egy kicsit kanyarod-
junk vissza a nyári szünidőhöz, és él-
jük át diákjaink élményeit.

Nyári táboraink
A nyári szünidő beköszöntével sem állt 
le a közösségi élet az általános iskolá-
ban. Iskolánk céljául tűzte ki, hogy a 
nyári szünet alatt a tanulóink számára 
különböző kikapcsolódási lehetőséget 
biztosítsunk. A szabadidő hasznos el-
töltésére így három tábort kínáltunk.

Véget ért iskolánk életének leghosszabb-
ra nyúlt nyári szünete és elkezdődött 
egy újabb tanév. Ez a tanév mérföld-
kő iskolánk életében, hiszen alapítása 
óta az Általános Iskola nevet viselte. 
Ez így volt rendjén, így is vonult be a 
köztudatba, hogy sződligeti Általános 
Iskola. Egy település, aminek általános 
iskolája van, értéket képvisel. De az 
idő múlásával egyre gyakrabban talál-
koztunk a következő kérdéssel: Általá-
nos Iskola, de mi a neve? Középiskolai 
felvételiken, tanulmányi versenyeken, 
baráti beszélgetések közepette és még 
számtalan esetben. Évek óta nem volt 
kérdés iskolánk névadása, csak a név-
adó személye. Hosszas felmérések, sza-
vazások után végül 2011. szeptember 
1-jétől Gárdonyi Géza neve fémjelzi 
iskolánkat. Ezt az eseményt méltó-
képpen szeretnénk megünnepelni. A 
névadó ünnepséget, egyben a Gárdo-
nyi napot tavaszra tervezzük, mely új 
program lesz rendezvényeink sorában.
 A tanév kezdete nagy esemény volt 
39 kis diák életében, akik először lép-
ték át az iskola küszöbét. Reméljük, 
jól fogják érezni magukat iskolánkban 
és sok szép sikert fognak átélni tanul-
mányaik során. Biztos, hogy Vodnák 
Erika néni és Lengyel Ági néni rövid 
idő alatt bevezeti őket az iskola és a 
tanulás rejtelmeibe.
 Iskolánk tanulóin kívül két pedagó-
gus kollégánk is megkezdi az idei tan-
évben tanulmányait a TÁMOP 3.1.5. 
„pedagógusképzés” című nyertes pá-
lyázatunk keretén belül. A nyertes 
pályázati összeg 6.870.640 Ft, fedezi 
a pedagógusok képzési költségét, a he-
lyettesítési költségeket és a pályázattal 
kapcsolatos egyéb költségeket.

hÍrek az iskolÁbÓl

nagyon jó hangulatban teltek. Erről a 
táborról az előző újságban már megje-
lent egy cikk, képekkel.

 Az Iskolai Diák Önkormányzati, 
IDÖK tábort Szántódra Varga Krisz-
tina tanárnő szervezte. Az egy hetes 
tábor alatt gyönyörű idejük volt, ezért 
az idejük legnagyobb részét a Balaton 
partján töltötték, sok fürdéssel, úszás-
sal. A 32 fős táborozók élményeit az 
egyik diákunk így fogalmazta meg: 

Gárdonyi Géza 
Általános iskola 
lettünk.

Intézményi hírek

 Elsőnek az angol nyelvi tábort tar-
tottuk meg, melyet McBrayen Anna 
tanárnő vezetett. A gyerekek két cso-
portban játékosan fejlesztették a tu-
dásukat. Az angol anyanyelvű tanártól 
elsajátított tudás szinte Angliába va-
rázsolta a diákokat. A kézműves fog-
lalkozásokkal kiegészített programok 

Az idei nyári táborunkat Szántódon töl-
töttük július 12-19-ig. Már megérkezésünk 
pillanatában éreztük, hogy jó időnk lesz. A 
napok villámsebességgel teltek. Lementünk a 
közeli strandhoz fürdeni, néhányszor a 1,5 
km-re fekvő Zamárdiba is ellátogattunk, 
hogy megnézzük, hátha ott egy kicsit eny-
hébb az idő. A víz mindenhol kellemes volt 
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Így számukra az iskola kezdése egy 
közösségi programmal indulhatott, jó 
kedvet teremtve az előttük álló tan-
évhez.
 A három napos sporttábor három 
különböző fajtájú programot kínált. A 
tábor során a diákok kamatoztathat-
ták a természetismeret órán, a hon-
ismereti órán és nem utolsó sorban a 
testnevelés órán szerzett tudásukat, 
ismereteiket.
 A szervező tanárokat dicséri a ki-
váló helyszínválasztás, hiszen nem 
kellett nagyon sok költségen messzire 
utazni, mert a Dunakanyar régiója, 

és talán egy cseppet enyhített a meleg okozta 
kellemetlenségeken. A szálloda, ami ezen a 
héten az otthont jelentette számunkra, szá-
mos kikapcsolódási lehetőséget nyújtott. Az 
alagsorban billiárdozni, csocsózni lehetett, 
az udvaron pedig tollasoztunk, fociztunk, 
kosaraztunk. Esténként nagyokat sétáltunk 
a közeli szántódi RÉV kikötőben. Az utolsó 
napok egyikén discóban is voltunk, ahol min-
denki kibulizhatta magát. Nagyon tetszett ez 
a tábor, bármikor szívesen megismételném.

Baranya Viola 7.a osztályos tanuló

Intézményi hírek

 Idén először Sporttábort szerve-
zett Öpavszkyné Ónodi Gabi néni és 
Frankl Gyuri bácsi. A 21 táborozó ju-
talomként kapta a lehetőséget és meg-
hívást, hogy legyenek részesei egy fe-
lejthetetlen élménynek. Az eredetileg 
júniusra tervezett tábor a sok esőzés 
miatt augusztus végén lett megtartva. 

csodálatos atmoszférája a hegyeket, a 
vizeket és a síkságot is magában fog-
lalja.
 Az elsőnek a Rám-szakadék felfe-
dezése várt a fiatalokra. Ehhez fizikai 
erőnléten kívül jókedvre és kitartásra 
volt szükség. Itt megtapasztalhatták a 
természet erejét és az emberi szolidari-
tást, hiszen az erdőben senkit nem kell 
legyőzni, a csapattól senki nem válhat 
el, mindenki egy cél felé halad.
 A pilisi kövek állandósága után, 
másnap már a rohanó víz erejét ta-
pasztalhatták meg, mikor a sárkány-
hajóval vízre szálltak. A kiváló csapat 
együtt evezett Müller György és Sza-
bó Miklós irányítása alatt. Itt szeret-

nénk megköszönni kettőjük önzetlen 
segítségét.
 A harmadik napon két keréken 
fedezték fel a Duna mentén haladó 
kerékpárúton lévő természetet. De a 
megérkezés után sem ért véget az él-
mények sora, mert közös vacsorafőzés 
következett. A bográcsban főtt finom 
ételt Lengyel Lali bácsi és felesége, Ági 
néni irányítása alatt közösen készítet-
ték el a táborozók. Aki ott volt meg-
tanulhatta a tűzhely körülkerítését, a 
tűzrakás tudományát, majd gyakorol-
hatták a vidám krumpli pucolást is. 
Ezt a napot zenével, tánccal, discóval 
zárták úgy, hogy senkinek nem kellett 
néznie az óráját, hogy mikorra várják 
haza, hiszen az iskola egyben éjszakai 
szállásként szolgált a sporttábor tag-
jainak.

Álljon ismét itt egy diákunk beszá-
molója:

Sporttábor az iskolában

Nagy örömünkre az iskola vezetősége és a 
testnevelő tanárok jóvoltából a felső tagoza-
tos tanulók közül a kiemelkedő tanulmányi 
eredményt nyújtó gyerekek sporttáborban 
vehettek részt, amely teljesen ingyenes volt, 
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mivel ez jutalom volt számunkra. Az idő-
pont az árvíz miatt módosult, amely abban 
a pillanatban egy kis csalódást okozott, de 
a késésért kárpótolt minket a kedvező időjá-
rás, a szervezés és a jó hangulat.
 Az első napon a Rám-szakadékhoz ki-
rándultunk, ahová külön autóbusszal men-
tünk, majd gyalogtúrán fedeztük fel e táj 
jellegzetes szépségét: a rengeteg sziklát, víz-

Intézményi hírek

számára felejthetetlen élmény volt e nap is, 
hiszen volt benne verseny és rengeteg móka. 
A sárkányhajózás után még nem ért véget 
a nap, a sporttábor nevéhez méltóan to-
vábbra is sportosak maradtunk, biciklivel 
feltekerünk az iskolához, ahol fociztunk, 
röplabdáztunk, tollasoztunk stb.
 A harmadik napon az időjárás-előrejel-
zés kicsit elbizonytalanított bennünket, de 
végül kegyes volt hozzánk és elmehettünk 
biciklitúrázni Verőcéig. Kikapcsolódás-
ként az ottani focipályán fociztunk, majd 
mindenki elfogyasztotta elemózsiáját. Ha-
zatérve, az iskolában Lengyel Ági néni és 
férje, Lajos bácsi az általunk előkészített 
alapanyagból finom vacsorát főztek bog-
rácsban. Vacsora után tábortüzet gyújtot-
tunk, amely mellett jókat beszélgettünk és 
vigyorogtunk. Elhatároztuk, hogy a követ-
kező tanévben is keményen fogunk tanulni, 
jó magaviseletünket sem fogjuk lerontani, 
ezzel is megköszönve ezt a felejthetetlen há-
rom napot.
 Az estét fergeteges buli zárta, ahol a 
zene mellett, aki akart, táncolhatott. Ti-
zenegy óra felé nyugovóra tértünk a tor-
nateremben, ahol mindenki a szivacsokra 
terített hálózsákjában alhatott.
 Másnap reggel ébredés után, aki akart, 
még maradhatott az iskolában játszani, 
aki akart, haza mehetett.

 Mindezért köszönet az iskola vezető-
ségének és Gyuri bácsinak, Gabi néninek, 
Kriszti néninek, Lengyel Ági néninek és 
férjének, Lengyel Lajos bácsinak, valamint 
Müller Gyurinak, Müller Mónikának és 
nem utolsó sorban Szabó Tibornak, akik 
szabadidejüket feláldozva felejthetetlen, 

esését, patakot és minden mást, ami szemet 
gyönyörködtető. Gyuri bácsi, Gabi néni és 
Kriszti néni remek túravezetőnek bizonyult, 
hisz nem tévedtünk el, mindannyian épség-
ben hazaértünk. 

 A második napon Müller Gyuri, Mül-
ler Mónika és Szabó Tibor vezetésével sár-
kányhajózni mentünk. A hajóba szállás 
előtt mindenki rövid oktatásban részesült, 
majd mindenki mentőmellénybe bújt. A 
sződligeti öbölből indultunk, ahonnan egé-
szen Vácig eveztünk. Azt hiszem, mindenki 

élményekben gazdag három napban része-
sítettek bennünket.

A táborozók nevében: Sallai Fruzsina

Bár a táborok programja különböző 
volt, egy valamiben mind megegye-
zett:
Jó volt itt lenni, jövőre is találkozunk!
/De előtte kilenc, tíz hónap tanulását 
is vállaljuk, hogy ismét a megérdemelt 
pihenést élvezhessük./

Összeállította:
Kápolnainé Dégi Lívia tanítónő



Sződliget .hu

212010. V. évfolyam 5. szám

aNyatej VilÁgNapja 
SZőDLIGETEn

július 30-án ünnepeltük meg az anyatej világnapját 
Sződligeten, immár második alkalommal.

10 órakor a Római Katolikus templom falánál két futórózsa 
ültetésével köszöntöttük az idén született sződligeti gyer-
mekeket. 
 A rendezvény a közösségi házban folytatódott.
 Legelső előadást a „Babafigyelő.hu” képviselője, Csider 
Márta tartotta. Bemutatta, hogy milyen eszközökkel lehet 
segíteni a szoptatás alatt felmerülő problémák megoldását.
Ezután Pánczél Krisztina, az óvoda logopédusa ismertette 
a jelenlévőkkel, hogy a szoptatás nagyon fontos a későbbi 
beszéd kialakulásánál, illetve egyes beszédhibák előfordulá-
sának valószínűsége kisebb szoptatott babáknál. Az utolsó 
előadást Hontvári Gabriella, a Váci Jávorszki Kórház szü-
lésznője tartotta. A beszélgetés alatt a szülőszobán felmerü-
lő szoptatási problémákról esett szó.
 A gyermekeket az előadások alatt kézműves foglalkozás-
sal kötöttük le.
 Látva az édesanyák, de legfőképpen a gyermekek arcát, 
úgy érezzük, hogy értékes és hasznos órákkal ajándékoztuk 
meg őket ezzel a programmal. Reméljük jövőre is sikerül 
egy ilyen délelőttöt rendeznünk.

Védőnők

kristoN iNtim torNa taNFolyamok
nőK, FÉRFIAK, KISMAMÁK RÉSZÉRE

kortÓl FÜggetleNÜl

mibeN segÍt a kristoN iNtim torNa?

Vizelettartási nehézségek, széklettartási problémák, 
székrekedés, aranyér szeméremtájéki visszértágulat, 

süllyedések (méh-, hólyag-, hüvely-, végbélsüllyedések),
menstruációs problémák, altesti gyulladások, 
orgazmus-problémák, menopauza történései...

Megfoganás elősegítése, várandóság alatt, szülés után 
szexuális élet javítására, korai magömlés megszüntetésére, 

prosztata problémák megszüntetésére,
altesti műtétek után… stb.

Tanfolyamok: 
2x6 órás, 3x4 órás, 4x3 órás időpontokban, 

délelőtti, délutáni és hétvégi időpontokban csoportosan, 
de egyénileg is, külön férfiaknak és nőknek.

Foglalkozást tartja: HOnTVÁRI GABI szülésznő, 
intim torna tréner

Érdeklődni: 06-30-229-7051 • hontigabi@invitel.hu

Intézményi hírek

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik fel-
hívásunkra majd’ két éven keresztül gyűjtötték a mű-
anyag kupakokat a lábatlani Gombai Dórikának. A 
kislány a sok-sok helyről érkezett segítségnek köszönhe-
tően tavaly átesett élete második őssejt-kezelésen. Azóta 
fejlesztésekre, iskolába jár, hogy a kapott lehetőséget a 
legjobban tudja kamatoztatni.
 A jövőben sem szeretnénk abbahagyni a gyűjtést, 
ám szállítási problémák miatt új célt kellett keresnünk. 
Hosszas töprengés után meg is született a gondolat: tá-
mogassuk Sződligetet, a sződligeti gyerekeket a kupakok 
gyűjtésével. Kezdeti cél a két játszótér fejlesztése, de min-
den gyerekekkel kapcsolatos ügy támogatható a befolyt 
összegből. A gyűjtés fő támogatója az Általános Iskola.

a feladat egyszerű:
A községben kihelyezett gyűjtődobozokban minél több 
műanyag kupakot kell összegyűjtenünk. Minden mű-

anyag kupak megfelelő: üdítős, ásványvizes, tejes dobo-
zos, tejszínhabos, mosószeres, stb. Sőt például a megle-
petéstojás is bekerülhet a gyűjtőkonténerbe.
 Az összegyűlt zsákokat egy műanyag-feldolgozónak 
eladva „váltjuk” majd pénzre.

GyŰJTSüK SZELEKTíVEn 
A MŰAnyAG KuPAKOKAT, TÁMOGASSuK 

A SZőDLIGETI GyEREKEKET!

Itt gyűjtjük a kupakokat: • Böbe Vegyesbolt 
 (Meggyfa utca 18.)
• Élelmiszerdiszkont 
 (Mátyás király u. 42.)
• posta
• Sződligeti Általános Iskola
• polgármesteri hivatal, 
 Sződliget

Papp Andrea

KuPAKGyŰJTÉS!



22 2010. V. évfolyam 5. szám

Sződliget .hu

Márciusban fogant meg bennem a 
gondolat: Jó lenne létrehozni egy kö-
zösséget itt Sződligeten, a lakóhelye-
men. Reméltem, hogy lesz érdeklődés, 
a trancszendens, ezoterikus, alternatív 
gondolkodás iránt.
 Áprilisban megtartottuk az első 
összejövetelünket és az óta minden 
hónapban egyszer, egy szombat dél-
utánt, együtt töltünk. Beszélgetünk, 
megosztjuk gondolatainkat, érzésein-
ket egymással, kikapcsoljuk a hétköz-
napok rohanó világát, meditálunk, fel-
töltődve, megújulva pozitív érzésekkel 
jövünk el Közösségi Házból.
 Barátaimmal, kollegáimmal kö-
zösen mindig, minden esetben azért 
dolgozunk, hogy érdekes és főleg ta-
pasztalásokkal teli tematikát tudjunk 
összeállítani. Az éppen aktuális havi 
programjaink infója a Sződliget.hu 
honlapon, a Közösségi Házban, a hir-

dető táblákon, illetve nita.a@freemail.
hu-n található.
 Volt: radiesztézia, tibeti hangtál 
fürdő, grafológia, sámán dob közös 
tűzrakással, intuíciófejlesztés, női-férfi 
energiák tapasztalása, emberi játszmák 
szerepjátéka és még sok izgalmas téma.
 Összejövetelünket egyre többen 
ismerik, és nagy örömünkre: kedvező, 
pozitív visszajelzéseket kapunk! Foly-
tatjuk tovább, reményeink szerint min-
dig izgalmas témákkal, programokkal.

A Sződligeti Falunapra sikerült meghívni 
egy kiváló táncospárt, Enikőt és Gábort 
kik Szakrális Körtáncot oktatnak. Ismer-
tetőjükben az alábbiak olvashatók:

„Különböző népek ősi és modern körtán-
cain keresztül megélhetjük a férfi és női 
oldalt, levezethetők a harcias energiák, 
elmélyülhetünk a csendben, élvezhetjük 
az együttlét örömét.”

Intézményi hírek

Mindenkinek tiszta szívemből aján-
lom, próbálja ki, aki szereti a zenét és 
szeret táncolni nyitott az újdonságok 
felé, garantálom nem fog csalódni!!!

Végezetül álljon itt egy ismeretlen 
szerző néhány sora, jómagam és bará-
taim ajánlásával:

az út emelkedjen lábaidhoz,
a szelet mindig hátba kapd,
a nap ragyogjon az arcodon,
lágy eső öntözze földedet,
és amíg nem találkozunk,
Isten hordozzon puha tenyerén!

Tisztelettel: Szigeti Anita - a Test-Szellem-
Lélek programsorozat szervezője

test-szellem-lélek 
talÁlkozÓkrÓl

• CBA
• Háztartási Bolt
• Berki Tibor – Húsbolt
• Riba István – Vinotéka
• Szépségszalon – Szabadság tér
• Tündi virágbolt – Szabadság tér
• Kínai bolt – Szabadság tér
• Egzotikus áruk boltja

• Polytechnik Hungária Kft.
• Civilek Sződligetért Egyesület
• Vasúti ABC – GM Market Kft. 

– Tóth Gábor
• Borostyán virágbolt – Bertáné 

Maszlik Ildikó
• Gémosz Kft. – Gémes Levente
• Melory Bt.

Külön szeretnénk kiemelni papp istVÁNNé erzsike lelkiismeretes munkáját!
Kata Szilárd

• Moczó Dénes Gábor, Gulyás 
Krisztina

• Sződliget Polgármesteri Hivatal
• Dunakeszi Széchenyi István Ál-

talános Iskola vezetői
• Üvegház Étterem

kÖszÖNetNyilVÁNÍtÁs
Tisztelt Sződligeti lakosok!

A 2010. augusztus 20-án megrendezett „Családi összefogás napja az árvízkárosultakért„ sikeresen lezá-
rult, melyen megközelítőleg 350 000 Ft gyűlt össze.
A sződligeti Üvegház Étterem ezúton is szeretné megköszönni minden résztvevő és adományozóknak 
segítségüket.

TÁMOGATÓInK: 
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eNergia
NéhÁNy téNy
• Meglepően sokat fogyasztanak az ép-
pen nem működő gépek (mikró, ébresz-
tőóra, nyomtató, monitor, wifi, stb.), 
különösen, ha „stendby” üzemmódban 
vannak. A tévé, ha nincs „rendesen” 
kikapcsolva, hanem távkapcsolóval be-
indítható, akkor 24 wattot fogyaszt. Ez 
látszólag kevés, ám ha átszámoljuk a 
szinte állandó ilyen fogyasztást, tetemes 
összeg jön ki. És mindezt leírhatnánk a 
többi háztartási géppel kapcsolatban is.
• Az energiatakarékos izzó 80%-al 
kevesebb energiát fogyaszt, mint a ha-
gyományos.
• Kuktában 40-70%-al kevesebb ener-
giával főzhetjük meg ugyanazt, mint 
hagyományos edényben. A fedő köz-
tes megtakarítást jelent. (John Dyson: 
Csatám a gázzal, árammal, vízzel és fű-
téssel. Readers Digest, 2009 június).

NéhÁNy Ötlet
• Leplezzük le a háztartás energia-
vámpírjait. A kikapcsológombbal (és 
ne csak a távkapcsolóval) kapcsoljuk 
ki, bár a legtöbbje még ilyenkor is fo-
gyaszt (a konnektor kihúzása az igazi 
megoldás, de ezt le sem merem írni...)
• A légkondicionálást szinte teljesen 
mellőzhetjük kellő időben és jó hely-

re ültetett növények árnyékoló hatása 
révén. A megfelelő sötétítés (redőny, 
függöny) is sokat segít.
• Télen a fűtést tehetjük hatékonyab-
bá: elsősorban a megfelelő szigetelés-
sel: ajtók-ablakok „profi” szigetelését 
vállaló szakembertől a küszöbhöz tett 
egyszerű pokróchengerig sok minden 
szóba jön. Hasznos a radiátor mögé 
helyezett fólia, a padlóra tett szőnyeg 
(télen akár mehet alá kartonlap is, pél-
dául a mi pincénk jóval kellemesebb, 
mióta ezt bevetettük).
• Lefagyasztás helyett üvegbe tegyük 
el amit csak lehet. A paradicsomital 
módjára befőzhető a sütőtök, a cuk-
kíni. A kész lecsó kiválóan bírja akár 
egy évig is kis üvegben. Egyszemélyes 
adagokat viszek be a munkahelyemre, 
és a kollégáim ellátására rengeteg mű-
anyaggal házhoz szállított étel helyett 
ezt eszem. Mellesleg édesanyám főztje, 
ami a legfontosabb összetevő benne.
• A főzésnél igen sok módja van a taka-
rékosságnak: a kukta, a fedő sokkal keve-
sebb energiafelhasználást tesz lehetővé. 
Apróságnak tűnik, de az sem mellékes, 
mikor zárjuk el a gázt: a lábos levétele 
előtt vagy után. Akár 10 perccel hama-
rabb is elzárható a legtöbb esetben, az 
edényben még fő az étel (különösképp, 
ha lefedjük egy konyharuhával).
• Kapcsoljuk le a villanyt azokban a 
helyiségekben, ahol nincs rá szükség. 

zöld sarok – zöld sorok

Ha 5 percnél tovább világít „magányo-
san”, akkor már érdemes lekapcsolni 
(elterjedt tévhit, hogy többet ártunk a 
kapcsolgatással).
• Aki (még) nem szereltetett fel napener-
giát hasznosító berendezést, az egysze-
rű (és praktikusan ingyenes) módszerrel 
hasznosíthatja a nap melegét. Mi a nyár 
(idén ritka) napsütéses napjain a kertbe 
reggel kitett palackokban melegítünk 
vizet. Este ezekből fürdünk (a kertben, 
ez egyúttal locsolás), sőt a mosogatás-
hoz is így van melegvíz.

VÁrjuk olVasÓiNk toVÁbbi 
Ötleteit, jaVaslatait.

ÖNt is hasoNlÓ moNdatokkal 
KüLDIK EL A KÖnyVELőIRODÁK?

„Újonnan alakult cégekkel 
nem áll módunkban foglalkozni...”

„Ne haragudjon, az Ön cége túl kicsi...”
„Nem, az anyagot csak Ön tudja eljuttatni 

hozzánk...”
VAGy ELÉGEDETLEn JELEnLEGI KÖnyVELőJÉVEL?

HA IGEn, FORDuLJOn HOZZÁnK BIZALOMMAL!

Ingyenes tanácsadásért keresse 
dubliNszki zsuzsÁt

Tel.: 06 20 5988-043 Sződliget, Kossuth u. 9.

melory
Munkaruházati- és munkavédelmi 

szaküzletünkben női férfi munkaruhák, 
formaruhák, szabadidőruhák, pólók, 

munka- és védőcipők, papucsok, 
valamint lakástextil árukínálattal 

várjuk vásárlóinkat.

Sződliget, Rezeda u. 14.
Tel: 27/353-041 • 20/323-7311

nyitva tartás: H–P: 9–17 • Szo: 9–12
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az első írásos említés, mely Sződliget mai területének 
birtoklására vonatkozik ismereteim szerint 1255-ben 
készült. 

Valószínűsíthető, hogy a Göd és Sződ nemzetség tagjai a 
feudális birtokviszonyok kialakulásakor elvesztették a terü-
let feletti ellenőrzést. Nagyon megalapozottnak tűnik azaz 
elképzelés, hogy a magyarok bejövetelekor a katonai főpa-
rancsnok (gyula) Tétény (Töhötöm, Tühütüm) vezér lett a 
környék ura. Ő vezette a hét katonai törzset és a tartalék 
Keszinek közvetlen parancsnoka is lehetett. Ezt valószínű-
síti a közeli Dunakeszi, valamint a Duna túloldalán Nagy-
tétény, Budatétény és Budakeszi is. 
 A pozsonyi csata (907) utáni években Tétény fia Gyula 
a békési Gyulán, majd az erdélyi Gyulafehérváron alakított 
ki új központot (már onnan származik Sarolt Géza-István 
uralkodó felesége). A nemzetség (Gyula-Zsombor) itt ma-
radt tagjai továbbra is birtokolták a környéket.
 Az 1255. évi oklevélben IV. Béla király adományozza 
az emberemlékezet előtti időktől a Gyula-Zsombor nem-

SZőDLIGET TERüLETÉnEK TÖRTÉnELMÉBőL
11. Az első földbirtokosok a Gyula-Zsombor nemzetség

I. Károly esküvőjeAnjou országalma I. Károly

(Sajnos a latinul írt oklevelek nem adják vissza helyesen 
a nevek kiejtését.) Ezek alapján az oklevelekben megne-
vezett település Szőgyén (Svodín, Szlovákia), mely Érsek-
újvár és Esztergom között található. A nemzetség egy ága 
Szőgyény, majd Szőgyény-Marich néven szerepel tovább. 
A Gyula-Zsombor nemzetség Pest környéki ága pedig a 
Maglód nemzetségben folytatódik.
 Egy az 1317. október 23-án kelt oklevélben I. Károly 
(Anjou Károly Róbert) király Sződ, Göd, Dunakeszi, Nő-
tincs, Uzsa, Zombor és Kolosmonostor birtokokat a külön-
böző hadjáratok alatt szerzett érdemeik megjutalmazására 
többeknek adományozta. Bakács István: Iratok Pest megye 
történetéhez (Budapest, 1982) című oklevélregesztájában 
közli, hogy „1317. okt. 23. I. Károly király Purustyan-i 
Péternek és Lászlónak, Haczak-i Miklósnak, Pál somogyi 
ispánnak és a Balogh nembeli Iwanka fia Miklós fiának, 
Dénesnek adományozza – többek között – minthogy Sev-
ret fia Erdeu magtalanul halt el, Zeud, Gud és Kezeu bir-
tokát.”
 Az oklevélben foglaltak értelmében, tehát 1317. előtt 
Sződ és Göd is, így a mai Sződliget területe is a Gyula-

civil a pályán

zetség birtokolta településeket – a nemzetségbeli Péter 
és János utód nélküli elhalása miatt – szolgálatai fejében 
„Seywredus” Fejér megyei ispánnak. 
 Egy az 1281. április 21-én, valamint egy az 1297. 
évben kelt oklevélben szereplő „Gyulazumbur nembeli” 
„Comes Erdev filius Sebridi de Zeuden” és „Seyfrideus 
de Sceuden” néven szereplő személyre vonatkozó adomá-
nyok nem Sződ települést érintik. A magyar fordítások 
szerint Szőgyéni (Szödényi) Sebrid (Sebred, Severed, 
Seifrid) fia Erdő ispán a Gyula-Zsombor nemzetség tagja. 

Zsombor nemzetség birtoka volt. A nemzetség azon ága, 
mely a területet birtokolta Erdő (Erdev) ispánnal kihalt és 
I. Károly király ezért az oklevél tanúsága szerint elajándé-
kozta azt. 
 Úgy gondolom mindezek alapján, hogy Sződ és Göd 
(benne Sződliget) területének első írásos említése – a meg-
lévő oklevelekben – 1255-ben történt és az első földbirto-
kosok a Gyula-Zsombor nemzetség tagjai voltak.

Bátonyi Pál
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Négy jó hangulatú táncház után talán 
már kimondhatjuk, hogy valami elin-
dult, van igény táncházra, itt Sződli-
geten is. Az elmúlt négy alkalommal 
együtt mulatott a térség apraja nagyja. 
Minden várakozásunkat felül múlt, 
hogy táncházanként több mint 100 fő 
vett részt, vendégeink Sződről, Göd-
ről, Budapestről, Dunakesziről, Verő-
céről és Vácról is érkeztek.

A régmúlt idők „kosaras bálak” han-
gulatát idézi, hogy mindenki hoz ott-
honról házi süteményt, zsíros kenye-
ret, bort és pálinkát, amit egy közös 
asztalon tálalunk.
 Az első alkalommal talán bizonyta-
lanok voltak a vendégek, nem igazán 
mertek az asztal mellé járulni, de a jó 
hangulatnak köszönhetően hamarosan 
átérezték a táncház családiasan baráti 
hangulatát.
 Az első tánc mindig a gyerekeké 
bő egy órán keresztül Kata néni ve-
zetésével, akit már sokan ismertek a 
néptáncórákról. Majd pihenésképpen 
megismerkednek a különböző népi 
hangszerekkel. A gyerekek a fáradsá-
got kipihenve, kézműves foglalkozá-
son vesznek részt.
 A felnőttek, a büfé asztal mellett 
beszélgetés közben merítenek bátorsá-
got a tánc elkezdéséhez. Nem árulunk 
el titkot, ha azt mondjuk olyanok is 
a körbe merészkedtek, akik gyerekko-
ruk óta botlábúnak érezték magukat 
és táncoltak velünk, mert egyszerűen 
jól érezték magukat. Jó volt ott lenni 

és látni amint a késő órákban a gyere-
kek már-már irigykedve nézték, amint 
a szülők mosolyogva táncolnak. 
 Sokan idegenkednek a népzenétől, 
a néptánctól, magától a helyzettől, 
mondogatják, hogy „nincs időm”, „in-
kább pihenek”, „nem tudok táncolni”! 
Nos, pont ez a lényege táncházunk-
nak, hogy a család minden tagja talál 
magának megfelelő szórakozási le-
hetőséget, és ez be is bizonyult, ahol 
érezni lehetett a levegőben az önfeledt 
szórakozást.

Jöjjenek el Önök is, kapcsolódja-
nak ki egy kicsit, mindenki megér-
demel egy kis szórakozást.

Míg a felnőttek táncolnak, beszélget-
nek, ismerkednek, addig a gyerekek a 
kézműves foglalkozáson vehetnek részt, 
ha pedig kedvük úgy tartja, beállhatnak 
táncolni szüleikkel közösen. Az egészen 
piciket is várjuk, nekik is lehetőségük 
van játszani a földre leterített matraco-
kon (szülői felügyelettel), de játékokat 
minden alkalommal biztosítunk.
 A Csipkebogyó családi táncház 
szakmai hátterét az a két neves pro-
fesszionális néptáncos biztosítja, akik 
nem csak hazai, de nemzetközi szin-
ten is elismerést szereztek, 2004-ben 
mindkét előadóművész elnyerte a Ma-
gyar Kulturális Miniszter „Népművé-
szet ifjú mestere” címet.
 Onodi Attila (Vadrózsa együttes 
vezetője, koreográfus) erdélyi szárma-
zású, több éves profi múltra tekint vis-
sza, 1991-ben került a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttesbe, majd 
2001-ben Budapestre költözve a Ma-
gyar Állami Népi Együttes táncművé-
sze lett. Jelentős eredményeket ért el 
hazai és nemzetközi versenyeken.
 Onodiné Csécsi Katalin (Vadrózsa 
együttes, női tánckar vezető) szegedi 

születésű, és pályafutását is ott kezdte 
amatőr táncosként. 2001-ben került 
Budapestre, először a Budapest Tánc-
együttesben, majd a Magyar Állami 
Népi Együttesben dolgozott, mint 
profi táncművész.
 Célunk a résztvevők megismerteté-
se népművészeti értékeinkkel, melyek 
a hangszereken keresztül a mestersége-
ken át vezethet. A gyerekeknek minden 
alkalommal lehetőséget biztosítunk, 
hogy megismerkedhessenek azokkal a 
hangszerekkel, amelyek végig kísérik a 
népdaltanítást és a körjátékokat.
 Terveink között szerepel a Duna-
kanyarban élő népművészeti mesterek 
meghívása is, akik bevezetik mestersége-
ik rejtelmeibe a táncházainkat látogató-
kat. Sikerült megnyerni a Dunakanyar 
Népművészeti Egyesület néhány tagját 
is, akik a táncház ideje alatt bemutatót 
tartanak. (fafaragás, gyöngyfűzés, ne-
mezelés, nép játékkészítés, stb.)

Szeretettel várunk mindenkit, min-
den hónap második szombatján 
17-20 óra között a sződligeti Gár-
donyi Géza Általános Iskola torna-
termébe!

A következő táncházak időpontjai: 
igazi szüreti táncház október 9-én, 
november 13., december 11.

Szinte Edit - szervező

CsipkebogyÓ tÁNChÁz 
1-99 éves korig minden hónap második szombatján!

Programajánló 
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17 óra 30 perctől csernik Szende lábbábos műsora

„a mese gyógyír, a mese játék, a mese csoda, a mese hit, a mese lélek. Mo-
soly mindenki lelkére.

Az én csóré lábacskámat megcsípte a csihány, s azóta es vakarózik, s addig-ad-
dig, míg mára felhúztam a bábukat lábaimra Mókára és Tréfára, hogy ne visz-
kessenek annyira, hanem járják el a székelynép jóízű mesécskéit. S ha nem 
es pityókát mesélek, akkor murkot aprítok lapítón, s ha nem es hiszitek el, a 
cseszle csípjen meg benneteket! 

Így van velem ez, nem csak a szájam jár, hanem a lábam is: báboskodni tánchá-
zakban, óvodákban, iskolákban, családi napokon, művelődési házakban, feszti-
válokon, rendezvényeken, táborokban, babazsúrokon jókedvvel szoktam, kicsik-
nek-nagyoknak orcájukra derűt lopva!”

Szabadtéri kiállítás keretében tekinthetik meg a „SZőDLIGETI ARcOK” 
pályázati felhívásra beérkezett pályaműveket, melynek eredmény hirdetése 

az ünnepi tortaszelés után lesz.

FALunAPI AJÁnLÓ – 2010. OKTÓBER 2.

Zenekarunk a váci Bartók Béla Zeneiskola zenekaraként műkö-
dik, művészeti vezetőnk Kápolnai Jenő karnagy. A zenekar tag-
jai diákok, főként középiskolások és főiskolások. Létszámunk 70 
fő, az utazólétszámuk 50 fő. A fúvós és ütős hangszerek mellett 
használunk elektromos hangszereket, gitárokat és szintetizátoro-
kat is. Így különféle stílusú zenéket tudunk játszani, magyar és 
külföldi zeneszerzőktől. Indulók, koncertművek, átiratok, pop és 
rock zenék, filmzenék, musicalek egyaránt megtalálhatóak reper-
toárunkban. 

Zenekarunk tagja a Magyar Fúvószenei Szövetségnek és a WASBE 
/World Association for Symphonic Bands and Ensembles/ tagszer-
vezetének, a Fúvószenekarok és Együttesek Magyarországi és Közép-Kelet Európai Szövetségének. Zenekarunk a koncert-
jein az egy órás szórakoztató programját nyújtja. Érdeklődésük esetén a repertoárunkat e-mailben elküldjük.

Kápolnai Jenő

10 óra 30 perctől a VÁcI IFJÚSÁGI FÚVÓSZEnEKAR MŰSORA

10 órakor ünnepélyes megnyitó a Szabadság téren 
majd pedig az új baba játszótér avatása a Polgármesteri Hivatal mellett 

ahol a sződligeti óvodások műsorát láthatják az érdeklődők.



A projekt az Európai Unio támogatásával, 
az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul(t) meg.

Az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg a sződligeti Gárdonyi Géza 
Általános Iskolában „A pedagógusok fejlesztése, pedagógiai kompetenciák 
szélesítése és elmélyítése a sződligeti Általános Iskolában” című projekt. A tá-
mogatás 100%-ban fedezi a megvalósítás költségeit. A képzésben két pedagó-
gus vesz részt. A támogatás segítségével korszerű ismereteket szerzett pedagó-
gusok erősítik az iskola szakmai munkáját, hozzájárulva a diákok ismereteinek 
hatékony bővítéséhez.

EU támogatással képzi pedagógusait a sződligeti 
Gárdonyi Géza Általános Iskola

képek az iskola NyÁri tÁborairÓl



FaluNap 
2010. oktÓber 2-ÁN a Falu kÖzpoNtjÁbaN 

10 órakor Ünnepélyes megnyitó 
 Játszótér avatás – a sződligeti óvodások táncos műsora
1030 órakor Váci ifjúsági Fúvószenekar
1130 órakor Sződi Hagyományőrzők műsora
12 órától Jó ebédhez szól a nóta
13 órakor Kosd Gratia nostra Énekkar
1330 órakor break bemutató
14 órakor Örökség Műhely Divatbemutatója,
15 órától Talentum Alapfokú Művészeti Iskola 
 sződligeti tanítványainak műsora
 Dance Shadows Tánciskola bemutatója,
 Szupernagyik produkciója,
16 órakor Ünnepélyes gyertya gyújtás és tortaszelés 
1630 órakor tombola húzás
1730 órakor csernik Szende lábbábos műsora
1830 órakor Körtánc
19 órától retro party abba slágerek
20 órakor Tűzijáték

Folyamatos programok: 
póni lovaglás, kosárhinta és más népi játékok, kézműves foglalkozások (agyagozás, bőrözés), 
kézműves portékák kirakodó vására, bográcsgulyás és kürtős kalács

(a szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják)

Boldog 60. születésnapot Sződliget! FaluNapi 
reNdezVéNyek 
SZőDLIGET 
60. SZüLETÉSnAPJÁn

maCkÓ kiÁllÍtÁs megNyitÓja 
2010. SZEPTEMBER 25-Én 16 ÓRAKOR a kÖzÖsségi hÁzbaN 
bukovinszky julianna munkáiból, meghívott vendég a gÖdi gitÁrsasÁg
(kérünk minden érdeklődőt, hogy (ha van) kedves mackójával érkezzen!)


