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Farsang az 
iskolában
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MEGHÍVÓ

Március

15

–  az azt követő koszorúzásra, 
községünk főterére,

–  majd a Közösségi Házban 
immár hagyományosan 
megrendezésre kerülő 
Pilvax kávéházba,

–  és 18 órakor a 
Miniatúra kiállítás  
megnyitójára.

                                                                               
Sződliget Nagyközség  

Önkormányzata

Tisztelettel meghívjuk 

2016. március 15-én 
15 órakor

az 1848-49-es eseményekre  
emlékező ünnepi műsorunkra

(„Forradalom hangja”)
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A lepergett esztendőről nyugodt szívvel kijelenthetjük: 
rég volt ilyen rázós évünk. Jó, hogy vége s nem jön el 
újra.  Évkezdetkor azonnal beütött a megyei matrica 

káosz. Azt hallottuk, nem lesz ezzel semmi gond, mert min-
denki könnyen, nyugodt szívvel ki fogja fizetni azt a csekély 
évi 5000-10000 Ft összeget.

Bizony, nem így lett! Akkora lett a forgalom a régi 2-esen, 
hogy néha már-már azt hiszem, hogy azért, hogy átjuthas-
sunk a túlsó oldalra, oda kellett volna születni. Előfordul 
az is, hogy a Sződliget-Vác távolság megtétele fél órát vesz 
igénybe.

Később eljött a vasárnapi boltzár ideje.  Azt magyaráz-
ták, hogy a vasárnapi boltzár miatt az emberek majd többet 
járnak kirándulni, étterembe vagy szállodába. Ez sem jött 
be. Viszont lett belőle a hét többi napján tömegnyomor a 
boltokban.

A nyár közepén beütött a menekültválság. Sződliget 
határában is látható volt egy tábla, mely szerint a migrán-
sok elveszik a munkánkat. A statisztikai hivatal nemrég ki-
adott közleménye szerint, valamivel több, mint 60 mene-
kült vállalt munkát Magyarországon. A többiek ugyanúgy 
odébb álltak, mint a balatoni szakácsok és pincérek. Mert 
újra eljött a kitántorgás kora. Az alacsonyan tartott bérek 
és a rossz kilátások miatt boldog-boldogtalan elhagyja az 
országot: pincérek, hentesek, mozdonyvezetők, varrónők, 
orvosok, egészségügyi szakdolgozók, informatikusok, kami-
onsofőrök, és még sorolhatnánk. 

Ilyenek voltak ebben az évben a külső körülmények és 
ilyen helyzetben kellett 
helyben valamit fel-
mutatni. Valami olyat, 
amitől mindannyian 
jobban érezzük ma-
gunkat. Azt gondolom, 
hogy a legtöbben job-
ban érezték magukat, 
mikor megépült az is-
kola melletti parkoló. 
Ezzel sikerült csillapí-
tani tanítás kezdetén 
jelentkező forgalmi ká-
oszt és ráadásként van 
hol parkolni a pedagó-
gusoknak, sőt a munká-
ba igyekvőknek is. 

Három utcában lett 
európaibb a közleke-
dés, hiszen elkészült 
a Tinódi utca, az Atti-
la utca és a Széchenyi 
utca egy-egy szakaszá-
nak a felújítása. Ugyan-

Polgármesteri évértékelő
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Sződligeti Polgárok!

csak elkészült az új gyermekorvosi rendelő is, ahol a kom-
fortosabb körülmények mellett a fertőző és az egészséges 
gyerekeket már elkülönítve lehet fogadni.

Fontos eredmény, hogy sikerült összetenni annyi pénzt, 
hogy az összes sződligeti utca szilárd burkolatú legyen. 
Hogy ez mennyire nagy dolog, arra egy statisztikai adat: 
Magyarországon a szilárd burkolatú utak aránya jelenleg 
46%. Máshogy fogalmazva az útjaink több, mint fele földút. 
Ez az arány az Európai Unióban jóval magasabb. Ott az 
utak 96% szilárd burkolattal van ellátva. Nem kell messze 
menni, csak át kell menni Ausztriába. A legutolsó hegyolda-
li tanyához is betonút vezet. Jövőre elérjük azt, hogy Sződ-
liget még közelebb kerüljön Európához.

Végül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
egész évben segítették településünk fejlődését és az önkor-
mányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, 
az iskola, az óvoda, az egészségügy, a gondozási központ 
és a művelődési ház dolgozóinak a lelkiismeretes munkát. 
Köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a külön-
böző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítséget 
és aktív részvételt, és a vállalkozóknak a támogatásukat. 
Szeretném kérni Önöket, hogy a továbbra is támogassák az 
elképzeléseinek a terveinket. 

Sok boldogságot és jó egészséget kívánok Önöknek az 
egész esztendőre.

Juhász Béla
polgármester
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Mint lapunk legutóbbi számában Sződliget Nagyközség 
polgármestere ismertette, idén szilárd burkolatot kapnak 
a település még földes utcái is. Az alábbiakban a folyamat 
gyakorlati kérdéseit vesszük számba.

Mi teszi lehetővé a beruházás megvalósítását?
A stabil települési költségvetés miatt a választási ígéret sze-
rintinél korábban, már idén megvalósulhat ez a Sződliget 
életében mérföldkőnek számító fejlesztés.

Mely utcákról van szó?
A még részben, vagy egészben földes úttesttel rendelkező 
utcákról, konkrétan az Arany János utcáról, az Ady Endre 
utcáról, a Deák Ferenc utcáról, a Dobó István utcáról, a Dó-
zsa György utcáról, a Hunyadi János utcáról, a József Attila 
utcáról, a Klapka György utcáról, a Kossuth Lajos utcáról, a 
Liget utcáról, a Malom utcáról, a Táncsics Mihály utcáról, 
Thököly Imre utcáról és a Zrínyi Miklós utcáról.

Milyen munkákat jelent ez, mi fog történni?
Az első lépésben mart aszfaltot, majd néhány év múlva me-
legaszfaltos kopóréteget kap az úttest. 

Mennyibe fog ez nekem kerülni?
A beruházás összköltségének mintegy 15-20 %-át kérjük 

A földes utcák is szilárd 
burkolatot kapnak
Amit Sződliget új fejlesztéséről tudni kell

önköltségként befizetni. A szilárdburkolattal korábban ellá-
tott utcák esetében ez 30 ezer forint volt, a felsorolt utcáknál 
ezt most meg tudjuk oldani ingatlanonként 20 ezer forintos 
tulajdonosi befizetéssel. Erre az összegre is lehet a Polgár-
mesteri Hivatalban egyéves részletfizetési kedvezményt kér-
ni. A csekk majd csak az út elkészülte után érkezik meg.

Mit kell tennem, mi az első szükséges lépés?
Utcánként valakinek fel kell vállalnia, hogy a Községházá-
ról elviszi az ún. polgári jogi társaságot létesítő szerződést. 
Ezt kell aláíratni az utca lakóival, akik ezzel vállalják a 20 
ezer forintos önrész befizetését.

Mennyire sürgős ez?
Mivel a munkák a tervek szerint tavasszal (áprilisban) el-
kezdődnének, a lehető leghamarabb meg kellene beszélni 
az utcák közösségének, kit kérnek fel az aláírásgyűjtésre. A 
megbízott aztán az aláírásokat leadja, és ha mindenki rábó-
lintott, az utcában indulhat az aszfaltozás.

Mi a végső cél ezzel?
Határozott elképzelésünk, hogy a korábban megvalósított 
szilárdburkolattal történő ellátást Sződliget minden utcájá-
ra kiterjesszük. Még idén elérhető, hogy a településen nem 
lesz járhatatlan, sáros, embert és gépjárművet próbára tevő 
utca.

„Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
Megyei Igazgatóságának üzemeltetési és fenntartási osztá-
lyának munkatársai a korábban megtartott helyszíni szemle 
eredménye után bejelentését megvizsgálták.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. útüzemeltetési és fenntar-
tási tevékenységét az 1988. évi I. tv. előírásai, valamint a 
6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet az országos közutak keze-
lésének szabályozásáról előírásai alapján végzi.

Az országos közút menti fák szélsőséges termőhelyi 
adottságok mellett a víz- vagy tápanyaghiány, illetve, az 
életfolyamataikat károsan befolyásoló szennyeződések 

mellett fokozottan ki vannak téve a károsító folyamatoknak 
és nehezen regenerálódnak.

A jelzett útszakaszon folyamatosan problémát jelentett az 
ágak leszakadása. Kivágásra jelölve (egy darab kör alakú jelö-
léssel), azok a fák kerültek, amelyek az út felé dőltek, koronájuk 
vázágai az országos közút fölé hajlottak, odvasak vagy fagyre-
pedésesek voltak rajtuk, valamint amelyek az útpadkához közel 
nőttek. A kijelölt fák a jogszabály szerint az országos közút tarto-
zékát képezik, mind az anyagi, mind a büntetőjogi felelősség a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t terheli a fák által okozott kárese-
mények tekintetében, ezért kivágásuk, gallyazásuk a biztonságos 
közúti közlekedés biztosítása érdekében elkerülhetetlenné vált.”

Az Önkormányzat utánajárt, hogy ki és miért vágta a fát  
a 2-es út mentén

Ezt a tájékoztatást kaptuk:
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l  Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti 
kutyasétáltatásra? Ki ellenőrzi ezek betartását?
2013-tól hatályos állatvédelmi törvény felülírta a tele-
pülési önkormányzatok által alkotott korábbi „ebren-
deleteket” is. Így a kutyák tartásáról központi szabályo-
zás van érvényben. Az ebek által például a közterületi 
sétáltatás alkalmával előforduló veszélyeztetésről a 
2012-es II. törvény határoz, amely részletesen tárgyal-
ja a kutyával való veszélyeztetés – mint szabálysértés 
– eseteit. (Erről részletesen írunk lapunk … oldalán.) 

l  Mikor szabad faleveleket égetni?
Avar és kerti hulladék égetése csak október 1-je és áp-
rilis 30-a között, megfelelő légköri viszonyok esetén 
8.00 – 18.00 óra közötti időszakban, pénteki napokon 
történhet.

l  Kinek kell rendben tartani a házam előtti fákat és a 
vízelvezető árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti 
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles terü-
letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület) és a járdaszakasz mellet-
ti nyílt árok tisztán tartásáról. A szikkasztó árkokból 
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladékok eltávolítása is az ott lakó köte-
lessége.

l  Hány darab háziállatot tarthatok a házam udvarán?
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hó-
napos korukig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos 
korukig tartható – kivéve engedéllyel rendelkező te-
nyésztők. Amennyiben 20 kisállatnál (sertés, kecske, 
juh) vagy 5 nagyállatnál (szarvasmarha, ló) több ha-
szonállatot tart a tulajdonos, gazdasági udvart kell ki-
alakítani. A gazdasági udvar nem lehet közvetlen ha-
táros a szomszéd telekkel, védőtávolság meghagyása 
szükséges.

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

l  Mire költi az önkormányzat a pénzt? 
Az évenkénti kb. 500 millió forint döntő részét a kö-
telező feladatokra (bérek, járulékok, közvilágítás, víz, 
gáz, áram iskolában, óvodában, temető üzemeltetés, 
stb) fizetjük ki. Évente mintegy 30 millió forint ma-
rad szabadon, például fejlesztésre. Ehhez igyekszik 
pluszba az önkormányzat pályázati pénzt biztosítani. 
Méghozzá oly módon, hogy ezek kötelező önrészét is 

GYIK, azaz gyakran ismétel kérdések
A következő mondatokban olyan kérdésekre adjuk meg a választ,  

amelyet a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.

ebből a 30 millióból kell állni. Ezzel igyekszünk meg-
többszörözni anyagi lehetőségeinket. 

l  Miért nem tesz padokat a MÁV állomásra az 
önkormányzat?
A vasút működtetése állami feladat. Az utasok kényel-
mének biztosítása is. Ha a sződligetiek pénzéből az 
állami feladatokra költünk, akkor a mi dolgainkra eny-
nyivel kevesebb marad. 

l  Jól értem, hogy ezentúl 300 nm-es építési határon 
belül ott és azt építek, amit akarok? 
A jogszabályi változások után a 300 nm-t meg nem 
haladó építkezésekhez már nem kell önkormányzati 
engedély. Viszont minden településnek van építési 
szabályzata, amelynek betartása az építtető kötelessé-
ge. Az önkormányzat a továbbiakban is beleszól, ha a 
helyi előírásokat valaki nem tartja be.

l  Esős időben a kettes úton lévő buszmegállóba érkező 
busz ráveri a tócsát a várakozókra. Miért nem 
csináltatja meg az önkormányzat?
A busszal végzett közösségi közlekedés biztosítása az 
azt végző szolgáltató feladata. Sem az utaztatásba, 
sem a kettes út állapotába nem szólhat bele Sződliget. 
Viszont a hasonló problémák miatt természetesen szó-
lunk az illetékeseknek.  

l  Miért hagyják, hogy a 2-es út mellett kivágják a fákat?
A Sződligeten áthaladó utak közül a kettes főút és a 
Dunai fasor az állam által irányított közútkezelő hatás-
körébe tartozik. Ezen utak kapcsán végzett munkákról 
nem kérik ki a véleményünket, illetve mi sem gátolhat-
juk meg például a fakivágásokat.

l  Miért hagyja az önkormányzat, hogy a házam előtt 
az ELMŰ rondán belevágjon a fába?
A települési áramszolgáltatást végző ELMÜ joga, hogy 
vezetékei sérülésmentességét biztosítsa. Ezért az eh-
hez szükséges munkákat a mi megkérdezésünk nélkül, 
a balesetveszély és áramkimaradás megelőzése miatt 
végzi el. 

l  Kinek kell tisztíni a házam előtt  
a vízelvezető árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti 
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles terü-
letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az 
úttestig terjedő teljes terület) és a járdaszakasz melletti 
nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról. A szik-
kasztó árkokból a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása is 
az ott lakó kötelessége.
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Polgármester úr nemrég levelet kapott egy ked-
ves lakótól. A kutyatulajdonos hölgy  kérdései,-
gondolataira válaszolva, utána jártunk néhány,a 
kutyatartás írott és íratlan szabályainak. De elő-
ször néhány gondolat a levélből:

„…Újdonsült kutyatulajdonosként rengeteg problémát okoz, 
hogy Sződligeten sokan póráz nélkül sétáltatják kutyájukat. 
Ha jól tudom ez nem megengedett közterületen. Próbálom 
helyesen nevelni kölyökkutyámat, viszont a séták során 
folyamatos stresszt jelent, hogy minden saroknál mérlegel-
nem kell, hogy merre merjek továbbmenni. Van aki nem egy, 
hanem két kutyát is hagy szabadon kószálni és rendszeres ta-
lálkozom olyannal, aki úgy fut kutyájával (RÁADÁSUL FÜLHALL-
GATÓVAL), hogy az eb egy utcára lemaradva rohan a kerítések 
mellett, ingerelve ezzel az összes többi udvarba zárt kutyát. Az, 
hogy legyenek olyan területek (pl. a Duna-part, a foci pálya a 
Vasúti fasoron), ahol futtathatják kutyáikat vitathatatlanul 
szükséges. Itt számít is rá az ember, hogy fog találkozni szaba-
don lévő kutyákkal. …Az utca nem a szabad futkározásra való. 
Becsülendő, ha valakinek már olyan jól nevelt a kutyája, hogy el 
lehet kételyek nélkül engedni bárhol, de …Látva két hatalmas 
németjuhászt, nem tudom a távolból megállapítani, hogy 
szelídek és gazdájuk által kontrollálhatóak-e. Arról nem be-
szélve, hogy én nem ok nélkül vezetem pórázon a kutyá-
mat. Nem kutyás szempontból nézve is bosszantó ez a hely-
zet. Sokan félnek a kutyáktól…Értelemszerűen nem várható 
el, hogy valaki járjon az utcákon és szóljon rá ezekre a gazdákra. 
Viszont ha vannak előírások a kutyasétáltatásra vonatkozóan, 
akkor fel lehetne hívni rá a gazdák figyelmét. Amennyiben pe-
dig konkrét törvények illetve rendeletek is szabályozzák a kutyák 
sétáltatását közterületen, illene mindenkivel betartatni azokat. 
Nagyon bízom egy pozitív változásban, tehetetlennek érzem 
magam ebben az ügyben. A leírtak nagyon megkeserítik min-
dennapjainkat és nem az kellene, hogy legyen a megoldás, hogy 
inkább én nem viszem ki pórázon a kutyám az utcára. Köszönet-
tel: Almay Kinga”

A kutyával való veszélyeztetésről

A témakört a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény szabályozza. Ennek 193. §-a szerint: 
– (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
a)  a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közte-

rületre, vagy kóborolni hagyja, 
b)  természeti és védett természeti területen, vagy vadászte-

rületen – a vadászkutya kivételével – póráz nélkül elen-
gedi, vagy kóborolni hagyja, 

c)  szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési esz-
közön – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével – szállítja, 

d)  élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy ját-

Kutyás dolgok szótérre – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő 
kutya kivételével – beenged, illetőleg bevisz

szabálysértést követ el. 

– (2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem 
helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló 
megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el. 
Ezen szabálysértések miatt a törvény alapján a közte-
rület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a 
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti 
területen az önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat 
ki helyszíni bírságot. Településünkön közterület felügyelő 
nincs, tehát a helyi rendőr intézkedhet a szabálysértést el-
követővel szemben.

A szabálysértés elkövetője az lehet, akinek a kutya a fel-
ügyelete alatt áll. Ez rendszerint a kutya tulajdonosa, de 
lehet pl. ideiglenes őrzéssel, kutyasétáltatással megbízott 
személy, családtag vagy a kutyát birtokban tartó személy. 
Az is elköveti a szabálysértést, aki az állatot jogtalanul tartja 
magánál (pl. eltulajdonította). 

Szabálysértés, ha a kutya a település belterületén a köz-
területre kerül ki felügyelet nélkül. Felügyelet nélkül van a 
kutya, ha gazdája nincs olyan helyzetben, hogy a kutyát 
visszatarthassa. Megvalósul a szabálysértés, ha a kutyát 
hosszabb időn át kóborolni hagyják, teljesen egyedül enge-
dik ki. Aki a település közigazgatási területén kívülre viszi a 
kutyát, és ott engedi szabadon, nem követ el szabálysértést. 
A harapós természetű kutya magánterületen (pl. kertben) 
való szabadon tartása a vagylagosságból következően csak 
akkor szabálysértés, ha erre utaló figyelmeztetés nincs a ka-
pun elhelyezve.

Jó, ha tudjuk még azt is, hogy….
Január elsejétől lépett életbe a 2012-es állatvédelmi rende-
let egyik paragrafusa, amely azt mondja ki, hogy idén már 
tartósan nem tartható láncon a háziállatként tartott kutya. Ez 
persze nem azt jelenti, hogy tilos megkötni a kutyát bizo-
nyos esetekben, de a törvény azt kifejezetten tiltja, hogy az 
állat láncra verve éljen.

A szabályozásban az is szerepel, hogy mekkora minimá-
lis életteret kell adni a kutyának akkor, ha mégis megkötni 
kényszerülünk. Kis testű, vagyis húsz kiló alatti kutyánál mi-
nimum négy méter, negyven kilóig minimum hat, negyven 
kiló feletti, tehát nagy testű kutyánál pedig minimum nyolc 
méteres láncot vagy kötelet kell használni.

A területőrzésre használt, futóláncon tartott kutya esete 
más megítélés alá esik, de a szabályozás alapvető célja, 
hogy a gazdák foglalkozzanak az állataikkal. Az állatvédők 
szerint az elhanyagolt és láncon tartott állatok idegrend-
szerében a rossz bánásmód maradandó károsodást okoz. A 
rosszul tartott kutya veszélyessé válhat a környezete, gazdá-
ja számára is.

A gondatlan gazda egyébként minimum 15000 forintos 
bírságra számíthat, ám ha nem rendszeres a gondoskodás, 
ha az állat szenved, esetleg kínozzák akkor ennek az ösz-
szegnek a jogszabályban rögzített többszörösét kell meg-
fizetni.
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Lapzártánkig két ülést tartott idén 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete. Rövid összefogla-
lónk következik.

A január 15-én teljes létszámban 
megtartott tanácskozás napirendjén – a 
lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámoló elfogadása után - hét té-
makör megvitatása szerepelt. Elsőként 
a két okból megváltoztatandó, a szo-
ciális ellátásokról szóló rendelet mó-
dosítása történt meg. Mivel az eddig 
ezzel foglalkozó cég beszüntette te-
vékenységét, az egyetlen településen 
működő szolgáltató fogja ezután bizto-
sítani a szociális étkeztetést, melynek 
díja 690 forint lesz. Törvényi előírás 
szerint meg kell szüntetni az ingyenes 
házi segítségnyújtást. Ezt Juhász Béla 
polgármester az önkormányzatiságba 
történő beavatkozásként értékelte. Egy-
ben felhívta a figyelmet, hogy a helyi 
rendeletben szerepel az is, hogy indo-
kolt esetben, kérésre a személyi térítési 
díj csökkenthető, illetve elengedhető.

A folytatásban elfogadásra került az 
átruházott hatáskörben hozott dönté-
sekről szóló előterjesztés, majd egyet-
értettek Bácskai Edit elnök beszámo-
lójával, amely a Pénzügyi Bizottság 
2015-ös munkájáról, továbbá az idei 
munkatervről szólt. Függetlenül attól, 
hogy nincs és a tárgyalt időszakban 
sem várható a település gazdálkodásá-
ban adósságot keletkeztető ügylet (hi-
telfelvétel), az államháztartási törvény 
előírása miatt erről és a várható bevé-
telekről három évre előre kimutatást 
kellett készíteni. (Az elfogadott táblá-
zat szerint 2016 és 2019 között évente 
mintegy 105 és fél millió forintos saját 
bevétele lehet Sződligetnek.)

***
A február 12-én megtartott testületi 

ülés fő napirendi pontja a nagyközség 
idei költségvetésének elfogadása volt. 
(A büdzséről részletesen önálló írásban 
számolunk be.) A megjelent képviselők 
a pedagógusokkal történő szolidaritá-
suk kifejezéseként kockás mintázatú 
ingben, vagy blúzban vettek részt a ta-
nácskozáson. 

A további napirendi témák közül 
elsőként rendeletet alkottak a házas-

Az idei év első két testületi ülése

ságkötések és egyéb anyakönyvi ese-
mény engedélyezésének szabálya-
iról, és az eseményhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fizetendő díjak 
mértékéről.

A januári testületi üléshez hasonló-
an két önkormányzati intézmény – a 
Gondozási Központ, illetve a Csemete-
liget Napközi Otthonos Óvoda – alapí-
tó okiratában hajtottak végre technikai 
jellegű, kötelezően előírt módosítást a 
képviselők. Majd jóváhagyták a polgár-
mester idei szabadságütemezési tervét.

A helyi civil szervezetek írásban 
számoltak be a kapott támogatások fel-
használásáról, amelyek jelentős része a 
terembérleti díjak mérséklésére fordított 
összeg. Mind a 14 szervezet eleget tett 
kötelezettségének, melyeket a testület el 
is fogadott. Ezt követően a jegyző és a 

foglalkoztatott köztisztviselők vonatko-
zásában döntés született a teljesítmény-
követelmények alapját képező célokról, 
majd elfogadták a háziorvosok, a házi 
gyermekorvos, a fogorvos és a védő-
női szolgálat tevékenységéről szóló tá-
jékoztatót, melynek megtárgyalásakor 
Juhász Béla polgármester a maga és a 
testület nevében köszönetét fejezte ki a 
lelkiismeretes, odaadó munkáért. 

A beadott kérelmet többségi sza-
vazással elfogadva csökkentették a 
Magyar Kikötő Zrt. bérleti díját, majd 
hasznosítási céllal versenytárgyalásra 
kiírták a korábban méhészeti tevékeny-
ségre használt területet. 

Sződliget Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete az éves munka-
terv szerint március 11-én tartja követ-
kező ülését. 
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Sződliget Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2016. február 19-
én megtartott ülésén a jelenlévők egy-
hangú támogató szavazatával elfogad-
ta a település idei költségvetését.

A Juhász Béla polgármester által beter-
jesztett tervezetből kiderül, hogy 2015-
höz képest nem lesz változás a közpon-
ti forrásszabályozásban, így az állami 
támogatás volumene nem módosul. 
Továbbra is a beszedett gépjárműadó 
40 %-a marad a településnél, változat-
lan a köztisztviselői illetményalap és 
a közalkalmazotti bértábla is. A helyi 
adók, lakbérek nem emelkedtek, az 
önkormányzat új adót nem vezetett be. 
A költségvetés megalkotásának főbb 
irányvonalai:

1.  A pénzügyi egyensúly biztosítása hi-
telfelvétel nélkül.

2.  Takarékos, biztonságos működtetés, 
a kötelező feladatokhoz szükséges 
kiadások biztosítása.

3.  Az önkormányzati szolgáltatások 
színvonalának, sokszínűségének 
fenntartása.

4.  Szociális érzékenység, a hátrányos 
helyzetűek, rászorulók támogatása.

5.  A közterületek nívójának, értékének 
megőrzése.

6.  A fejlesztési célok teljesítésével a va-
gyon gyarapítása.

A büdzsé egyensúlyi főösszege 
476 millió 237 ezer forint. A bevételi 
és kiadási oldal döntő részét a köte-
lező feladatok ellátásával összefüggő 
előirányzatok teszik ki, az önként vál-
lalt feladatokra 520 ezer forint esik. Az 
önkormányzat tervezett adóbevétele 
100 millió 700 ezer forint. Működési 
bevétele: 21 millió 642 ezer forint. A 
költségvetés néhány fő jellemzője:

–  Sződliget ebben az esztendőben 
sem vesz fel hitelt;

–  az önkormányzat 2016-ra általános 
tartalékot nem tervez;

–  a település az idei évre vonatkozóan 
nem rendelkezik Európai Uniós pá-
lyázati támogatással;

–  az önkormányzat és intézményei 
létszámkeretét 69 főben határozták 
meg (hivatal: 17, óvoda 33, szociális 
ágazat 4, önkormányzat 11 fő);

–  a közfoglalkoztatottak létszám elő-
irányzata 6 fő.
A működési kiadások soron 415 mil-

lió 886 ezer forint szerepel. 
A beruházások közül 433 ezer forint 

jut buszmegálló kialakítására. Az ön-
kormányzati felújítások – Áfa-tartalom 

nélkül) - összesen 22 millió 708 ezer 
forintot tesznek ki. Ezek közül:

–  a Közösségi Ház bővítésére közel 
négymillió;

–  az orvosi rendelő felújítására tízmil-
lió;

–  a Polgármesteri Hivatal fűtéskorsze-
rűsítésére kétmillió;

–  az iskolai menza felújítására kétmil-
lió jut.

A közutak üzemeltetésére, felújítá-
sára több mint huszonnyolc és félmil-
lió forint lett betervezve, amely összeg 
a település történetének eddig legna-
gyobb, e célra szánt forrását irányozza 
elő.  A Főtér felújítására (ez a II. ütem, 
ami a templom körüli rész megépítését 
célozza) közel négymillió forint össze-
get tesz ki. 

A rendszeres pénzbeli ellátások idei 
összege megközelíti a húszmillió forin-
tot. A Gondozási Központ épületének 
fenntartása megközelítőleg hétmillió 
forintot vesz igénybe 2016-ban. 

Sződliget Nagyközség részletes költ-
ségvetése a település hivatalos webol-
dalán (www.szodliget.hu) is megtekint-
hető. 

Elfogadták Sződliget  
idei költségvetését

Tisztelt Sződligetiek!
A Sződligeti Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány 
azzal a kéréssel fordul a Sződligetiekhez, hogy adójuk 

1%-val támogassák az Alapítványunkat.

Tevékenységünk: 
a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, kulturális  

élet,falurendezvények támogatása,  
a  község fejlődésének,fejlesztésének elősegítése.

Adószámunk: 18663516-1-13
Amennyiben nem adójuk 1%-val, hanem közvetlenül 

kívánják támogatni alapítványunkat akkor  
a 64700124-16593297 bankszámlaszámon tehetik meg.

Köszönettel: Alapítvány Kuratóriuma
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Településünk vezetésének határo-
zott célja, hogy Sződliget polgára-
inak többsége érdekében rendez-

zen olyan területeket is, amelyek jelen 
állapota visszatetszést kelt a jóérzésű la-
kosságban. Ugyanakkor felhasználásá-
val segítséget adhat a lakásgondok meg-
oldásában, vagy éppen a fiatalok közös 
élethelyzetének segítésében. Ezért az 
önkormányzat szándékában áll tíz telek 
ilyetén célra történő értékesítése.

Várhatóan az év második felében a 
barackosi rész Meggyfa utca és Nyárfa 
köz által határolt területén kerül sor a 
parcellázásra. Olyan területen, amely 
egyáltalán nem tölti be a közpark funk-
ciót, sőt, elhanyagolt, rendezetlen viszo-
nyaival inkább hajléktalanok tanyája volt 
eddig. A Sződligeten kialakult piaci szint-
nek megfelelő áron, 600 és 900 négyzet-
méter közötti telkek kijelölése szerepel a 
tervek között. A közművek bekötésének 
tervezése folyamatban van, így a telkek 
összközművesen kerülnek értékesítésre.

Önkormányzatunk szeretne itt lehe-
tőséget adni fiatal családok letelepedé-
sének. Ezért elsősorban ifjú házasok, 

Fiatalokat segítünk a  
hajléktalantanya megszüntetésével

sződligeti fiatalok, önálló életet kezdő 
párok, gyermekes családok számára ter-
vezzük értékesíteni a telkeket. Elképze-
léseink szerint akár több éves részletfi-
zetési kedvezménnyel, az állam által 
biztosított lehetőségekkel élve biztosíta-
nánk azt, hogy a sződligeti fiatalok te-
lepülésünkön képzeljék el a jövőjüket. 

Szeretnénk továbbra is fiatalos, élénk 
közösségi életet biztosító Sződligetet. 
Szeretnénk, ha a kemény munkában 
megfáradt időseinket a jövőjükben 
bízó, lokálpatrióta helyi ifjak segít-
hetnék a mindennapok problémáinak 
megoldásában. Szeretnénk hosszú távra 
benépesíteni az óvodát, az iskolát, meg-
akadályozni, hogy tespedő, alvó telepü-
léssé alakuljon Sződliget.

Szeretnénk, ha Ön is egyetértene 
ezekkel a célokkal és támogatná elkép-
zeléseinket.

Előre is köszönjük! 
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
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Február 6-án, szombaton délután ren-
deztük a nagyobbak farsangi, táncos 
mulatságát a helyi általános iskola 
tornatermében. A gyerekek körében 
egyik legkedveltebb szokás a maska-
rázás, beöltözés hagyománya, amit a 
farsangi időszakban bizonyára minden 
óvodába járó kisgyermek átélhet. Van 
olyan, aki a farsangi készülődés idő-
szakában minden nap más szeretne 
lenni, de van olyan is, aki következe-
tesen, határozott elképzeléssel rendel-
kezik, hogy mi lesz a jelmezbálon. A 
színes, ötletes jelmezek, melyeket a 
gyermekek magukra öltöttek, egy kis 
időre elrepítettek bennünket is a mese 
világába. Találkozhattunk medvével, 
rókával, királylánnyal, boszorkánnyal, 
tündérrel és még sorolhatnánk ki min-
denkivel, ezen a táncos, karneváli han-

Farsang az óvodában
gulatú délutánon. Nemcsak jelmezes 
felvonulás volt, hiszen minden csoport 
saját produkcióval is készült erre az al-
kalomra. Elsőként a Feketerigó csoport 
matrózos zenés műsorát láttuk, majd 
a Harkály csoport adta elő szivárvány 
táncát, és végül a Fülemüle csoport egy 
táncba csalogató, szalagos produkciót 
mutatott be. Játékos vetélkedők, zsák-
bamacska, tombola, közös tánc is 
színesítették a rendezvényt, mellyel a 
résztvevő gyermekek számára emléke-
zetessé tettük ezt a szép délutánt.

A farsangi mulatság végét a télűzés 
szimbólumával, a kiszebáb készíté-
sével és égetésével, vagy úsztatásával 
szoktuk zárni. A kiszebáb régen a tél és 
a betegségek megszemélyesítője volt. 
Idén február 16-án kerül sor a télteme-
tésre, kiszézésre. Minden csoport vers-
sel, mondókával, énekkel készül erre 
az alkalomra. A szalmából készített 
kiszebábot az előző évhez hasonlóan 
kiskocsira tesszük és elsétálunk a gyer-
mekekkel a patak partra. 

A kiszebáb vízbe dobása (úsztatá-
sa) előtt télűző, tavaszváró rigmusokat 
mondunk el.

Bogárné Rada Márta, Szlovák Ildikó
óvodapedagógusok

Ezúton köszönjük a támogatóknak fel-
ajánlásaikat, a szülőknek és az óvoda 
dolgozóinak az önzetlen segítséget, 
mellyel nagymértékben hozzájárultak 
az óvodások farsangi báljának sikeréhez. 

Óvodánkban fontosnak tartjuk a 
néphagyományok ápolását, feladatunk, 
hogy megismertessük a gyermekeket a 
régi szép hagyományokkal, jeles na-
pokkal. Csoportunk is szívügyének te-
kinti a néphagyományőrzést. 

„Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” 
Vízbe dobásakor közösen kántáljuk, 
csörgőkkel, dobokkal kísérve:
„Kisze, kisze villő, 
gyűjjön rád a himlő,
kivisszük a betegséget,
behozzuk az egészséget,
kisze, kisze villő!” Kedves Támogatók!

Köszönjük, hogy adójuk 1 % -ának felajánlásával  
eddig is támogatták alapítványunkat! 

Amennyiben fontosnak tartják a jövő nemzedékének,  
a gyermekek életminőségének javítását,  

és alapítványunk célkitűzéseinek megvalósítását,  
akkor adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák  
a Sződligeti Óvodás Gyermekekért Alapítványt!

Adószám: 18668171-1-13

Támogató segítségüket köszönjük!

„Maskarások, bolondok,
rázzátok a kolompot,
takarodjon el a tél,
örvendezzen, aki él!” 

(Sarkady Sándor)
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Diákok a karácsonyi rendezvényen

Kápolnainé Dégi Lívia és Szabóné Sinkó Edit felkészítésével 
harmadikos tanulóink versekkel, dalokkal léptek fel telepü-
lésünk „Falukarácsonyán”.

Sikeres tanulmányi versenyek

A Bolyai anyanyelvi versenyen Dóra Zoltán segítségével 
az 56 induló csapatból 16. lett a 7. évfolyam (Belák Bor-
bála, Matkovics Ádám, Plank Panna, Puskás Petra). Míg a 
nyolcadikosok (Balogh Ádám, Fritz Áron, Tóth Máté Be-
nedek, Tölgyes Ádám) 44 induló közül a 18. helyet sze-
rezték meg.
A Dunakeszin megrendezett „Kiselőadók fórumán” Matko-
vics Ádám I. helyezett lett a 7-8. osztályosok korosztályá-
ban.

„Szinkópa” csapatunk (Kovács Móric, Helembai Irisz, 
Kröel-Dulay Gáspár, Puskás Petra, Haulik Rebeka, Mészá-
ros Csenge) Báli Péterné irányításával az első helyen jutott 
tovább az Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály 

A Sződligeti  
Gárdonyi Géza  
Általános Iskola életéből

Zoltán életművét feldolgozó, Budakeszin megrendezett me-
gyei elődöntőről. Szurkoljunk nekik az április 13-i közép-
döntőn való sikeres szereplésért is! 

Nyertes pályázatok

A szakminisztérium által évente kiírt Nemzeti Tehetség 
Program keretében pedagógusaink tavaly már sikeresen 
megvalósítottak egy matematika-informatika tehetséggon-
dozó programot. Az új tanévben újabb két sikeres pályázati 
anyagot állítottak össze, mely segítségével a következő két 
témakörben összesen 20 tanuló vehet majd részt:

1. „Alkotó összefonódás a természettel” (az elnyert összeg: 
1.987.000 Ft). A pályázó és a programokat megvalósító pe-
dagógusok: Plankné Válint Ingrid és Kröel-Dulayné Varga 
Magdolna 

2. „Mozgó képek és lábak a matematikai tehetséggondo-
zásban” (1.430.000 Ft). A pályázó és a programokat meg-
valósító pedagógusok: Alexyné Filkor Márta és Ács Sándor. 

Űrkiállításon jártunk

Egy busznyi érdeklődő tanulóval januárban ellátogat-
tunk a Millenáris Park nagyszerű kiállítására: „Gateway 
to Space: ablak a világűrre”. A kiállításon megnézhettük 
az űrben, avagy éppen az űrhajósok felkészülése közben 
használt tárgyakat, pl. az űrkorszak kezdetét jelentő, alig 
58 centiméter átmérőjű, vörösre festett Szputnyik mű-
hold élethű mását, ill. azon Hold-járók egyikét, amiből 
kettő még most is a Holdon van. 

A kiállított eszköz ugyan nem járt odafenn, de ezt 
használták az űrhajósok a felkészülés alatt.  A MIR űrál-
lomásra belépve - mivel kissé megdöntötték - olyan érzé-
sünk volt, mintha forogna velünk. Korabeli filmrészletek 
segítettek elképzelni egy-egy rakétakilövést. Fényké-
peket készítettünk űrhajósruhában, mintha magunk is 
űrhajósok lennénk, a kiállítás végén pedig a bátrabbak 
kipróbálhatták a vadászgép vezetését, a súlytalanságot, 
a legbátrabbak pedig az összevissza mozgó giroszkópot. 
Maradandó élmény volt diáknak, tanárnak egyaránt! 

 Kröel-Dulayné Varga Magdolna 
tanárnő 
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Farsangi jelmezes mulatságok, bálok 

Az alsós farsang napján megelevenedtek a mesehősök: a 
királylányok, a királyfik, Piroska, Hófehérke, Tündérlány, 
stb. Valamint a fiúk kedvencei: rablók, kalózok, detektívek, 
rendőrök, katonák. De nem hiányoztak a sportolók sem, így 
még egy rendhagyó fociedzést is láthattunk. A Nyuszikák 
táncos bemutatót tartottak. Nagyon sikeres volt a közös tán-
celőadás és az idei újítás, a zsákbamacska is.

A felsős farsangon a közös programok előadása volt a 
fő program, itt már a közösségbe tartozás fontossága jelent 
meg. Az osztályközösségek egymást meglepve különböző 
jeleneteket adtak elő.

A diákok farsangja mellett idén a felnőtteknek is lehető-
ségük volt a bálozásra. A tornatermünk igazi bálteremmé 
változott az ügyes kezű segítők jóvoltából, akik Plankné 
Válint Ingrid tanárnő csodálatos elképzelését valósították 
meg. Méltó nyitánya volt bálunknak a Népművészet Ifjú 
Mesterei címmel kitüntetett páros, Csécsi Katalin és Ono-
di Attila palotása. A köszöntő után a 8. osztályos tanulók 
produkciója igazi meglepetéssel szolgált. A „kártyabarlang” 
pillanatok alatt táncparketté alakult, ahol a charleston isme-
rős ritmusával alapozták meg a bál hangulatát. A Biczó-Ko-
vács Katica és Tímár Gergő latin páros, a Táncművészeti 
csoportunk és a 8. osztályosok mellett, öreg diákjaink kérték 
fel a vendégeket az első táncokra.  A bál – amellett, hogy 
kikapcsolódást jelentett a bálozóknak – ismét jótékony célt 
szolgált: a bevételt iskolánk alapítványának ajánlották fel. 

Az egész iskolát megmozgató, alsós és felsős farsangról, 
valamint a Jótékonysági bálról Ács Sándor tanár úr készített 
képeket.  

Kápolnainé Dégi Lívia
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… mondja Sebő Ferenc, egyik legjelen-
tősebb magyar népzenész és néprajz-
kutató, a Táncház Mozgalom legfonto-
sabb kulcsembere. Ezzel maximálisan 
egyetértek én is… Sződligeten immár 
több mint tíz éve tanítok autentikus 
magyar néptáncot az óvodában, illetve 
az iskolában. Az iskolai táncosok Csip-
kebogyó Néptáncegyüttesként hirdetik 
és élvezik a páratlanul gazdag magyar 
népi kultúrát.

A Dunakanyar Népművészeti Ver-
senyen 2012 óta Arany Minősítést 
kaptunk minden évben. A környező 
települések rendezvényein rendszere-
sen fellépünk (Sződliget, Sződ, Göd), 
valamint betlehemes hagyományőrző 
műsorunkkal a váci Jávorszky Ödön 
Kórházban, a Kék Duna Idősek Ottho-
nában, és a Sződligeti Római Katolikus 

„A magyar néphagyomány  
nem beteg, hogy ápolni kelljen…”

a fényképeket Csendes-Kalmár Veronika és Plette Péter szülők készítették
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Templomban immár hagyományőrzők 
vagyunk évek óta. Az óvodás korú 
táncosokkal rendszeres résztvevői va-
gyunk a Pest Megyei Óvodások Nép-
tánc találkozóinak.

Tavaly májusban Budapesten 
(Csontváry Művészeti Udvarházban) 
a 65 éves Vadrózsák Néptáncegyüt-
tes jubileumi gálájában is szerepeltek 
a gyerekek hong kongi táncos gyere-
kekkel. 

Számomra a legnagyobb boldog-
ság, amikor látom, hogy a táncosaim 
mosolyognak, élvezik, énekelnek tánc 
közben, nemcsak a próbateremben, 
hanem a színpadon is! 

Csécsi Katalin, 
táncművész
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A Nők Lapjában olvastam egy cikket a minimalista fogyasztók-
ról, akik egyszerűen kezelhető, de az elvárt funkcióinak mégis 
megfelelő tárgyakat szeretnének, pl. ne legyen a mosógépnek 
25 programja, ha csak hármat használunk, vagy miért van a 
televíziónak 100 csatornája, ha csak ötöt nézünk, miért kell 
a legegyszerűbb tárgyhoz is több oldalas útmutatót böngész-
nünk, hogy használni tudjuk, stb…..

És milyen igaz ez!
Volt nekem egy réges-régi falimérlegem. Szép narancssárga, 
műanyag, lehajtottam a jó nagy tányérját, amire rátettem a mér-
nivalót, nagy számokkal ellátott skálájáról leolvastam a súlyt. 
Három kg-ig mért. Mivel semmi sem tart örökké, ez a szegény 
mérleg is kiszolgálta az idejét (Sződligeten 20 évet, előtte Bp.-
en kb szintén ugyanannyit!), letört a tányérja.
Jártam a boltokat, néztek rám, mit is akarok én? Ilyen a világon 
sehol sem kapható már….
Eljött a Karácsony és a Nővéremtől kaptam egy falimérleget! 
Nagy volt az örömöm, pláne, hogy a férjem hamar felszerelte 
a spájzban, az előző helyére. Furcsálltam ugyan, hogy három 
darab AAA elem is kell hozzá, de mihez nem kell ma már?
Az örömöm az első mérésig tartott. Lehajtottam a kb. 10 cm át-
mérőjű, kerek, átlátszó, formatervezett üveg mérőlapját, (mek-
kora edényt lehet arra rátenni, tessék mondani?!), rátettem a 
mérnivalót és néztem a digitális kijelzőt……. Mi ez rajta? 20 C 
fok!!! De hát én mérni akarok! Súlyt! Nem hőmérsékletet! Nyo-
mom a négy gomb közül az egyiket, akkor meg 15 óra 25 percet 
mutatott! Micsoda?? Az ember a spájzba nem az időt megnézni 
megy be!
De mikor mér ez a szerkezet? Elő a használati útmutatóval, 
(„csak” nyolc oldalas!), a Mérleg használata címszó alatt az 
alábbiak vannak felsorolva:
•  Bekapcsolás – nyomja meg a Tare/On gombot, majd a „Helo” 

felirat jelenik meg!
Micsoda, még üdvözöl is?
•  Átváltás – Unit gombbal változtathatja a mértékegységet g 

(gramm) és oz között
Könyörgöm, mi az az OZ????
•  A visszaszámláló beállítása ez az időt számolja vissza – de 

minek???
• Az óra beállítása
• A hőmérséklet beállítása
És hogy hogyan kell mérni? Arról egy szó sincs. Nyomkodtam a 
Tare/On gombot, míg egyszer megjelent egy szám, amiből arra 
következtettem, ez már a grammban mért súly lehet.
Csekély félóra telt el….
Szegény régi mérlegem! Miért hagytál el? Nem üdvözöltél 
ugyan, nem kellett hozzád veszélyes hulladékká váló elem, 
nem mérted meg a hőfokot és nem szembesítettél a múló idő-
vel, egyszerűen megmutattad a súlyt!
Tisztelt HAUSER Electronic – melyik hülye munkatársad kapott 
jutalmat ezért a kiváló fejlesztésért????
Ugye, érthető, ha teljes mértékben egyetértek az első bekezdés-
ben emlegetett „minimalistákkal”?

Tari Istvánné

Ők tudják…
Ahogy idősödöm, azon veszem észre magam,hogy figyelem 
az embereket. Látok szomorú, vidám, elmélyült, valamint 
egymásért aggódókat. Hetente találkozom, többször is idős 
házaspárokkal, akik jó időben az utcán sétálnak. A tolókocsis 
pár esetében a hölgy  bebugyolálva, kerekesszékben ül. Férje 
tolja a kocsit. Nem beszélgetnek. Időnként meg- meg állnak. 
Az úr elrendezi gondosan a ruházatot, takarót. Rámosolyog a 
hölgyre és tolja tovább a kocsit. A másik pár kart-karba öltve 
lassan, óvatosan sétál. Beszélgetnek, a szemük is mosolyog. 
Amikor összezördülünk, hogy ki viszi ki a szemetet, ki mo-
sogasson el, eszünkbe jut-e a két házaspár. Ők tudják mi a 
féltés, mi a szeretet. Ahogy a vers is mondja:
 Hajad oly fekete,
Ruhád oly fehér. 
Jaj de csal az ember élete,
Ki tudja mi nem ér.
Ruhád is lesz még fekete,
Hajad is lesz még fehér.”

Tárnok Károly

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 

VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY MIK VANNAK! HOGY 

Mi lehet a lelke helyén annak, aki a várakozás heteiben el-
lopja a közösség udvaráról a világító jegesmedvét? Gyerekek 
hadának volt kedves látványosság a korán sötétedő napokon 
a hóember és rénszarvas mellett világító dekoráció. Pár na-
pig, aztán valaki elemelte, mint ahogy másvalaki a játszótér 
kis fenyőfáját vágta derékba. Mindezt a szeretet ünnepe kö-
zepette. Hol lapul titkon a jegesmedve, sok helyett egy vala-
kinek „örömet” szerezve? Hogy mik vannak?

Hát én semmiről sem tudok,…tényleg, volt ilyen a faluban?...
Nem mondod, mióta lehet oda menni?
Nem,nem ismerem! Új rendelet? Máskor viszik? 
…Hogy megírta az újság?
 Nem, nem olvasom, ahogy jön kidobom.
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A Bányavári-család mindig is köztisz-
teletben álló, ismert és elismert família 
volt Sződligeten. Manapság is előfor-
dul, hogy ha nem is ugrik be valaki új 
sződligetinek a falugondnok személye, 
a leírás alapján egyhamar a homloká-
ra csap és kiböki: „Ja, az a szakállas 
vadász? Persze, tudom.” No de, miért 
„falugondnok” az, aki egy nagyközség-
ben munkálkodik? – szegezzük a kér-
désben elbúvó „vadászkést” Bányavári 
Pálnak.

„Nem tudom. Talán mert Sződ-
ligeten nincs holding, aki elvégzi a 
nagyközség ügyes-bajos dolgait. Ez 
gondnoki, falugondnoki feladat. A 
„nagyközséggondnok” elég furcsán 
hangzana, nem?” – válaszolja, miköz-
ben érződik, hogy ez a kérdés fel sem 
vetődött eddig benne.

Majd kérésemre sorolja a feladatait. 
Azt, hogy egy sor sződligeti problémá-
val közvetlenül hozzá fordulnak, és 
nem mindig értik meg, hogy például 
aligha lehet a település összes saját 
fenntartású útját fél óra alatt megszaba-
dítani a balesetveszélyes jégpáncéltól. 
„Ha tudná, hányszor kellett elismétel-
nem – persze, türelmesen, érthetően -, 
hogy a Dunai fasor speciel nem a nagy-
község üzemeltetésében van.” – sóhajt 
fel. Majd megemlíti a közelmúltban a 
legnépszerűbb közösségi portálon is 
felháborodást kiváltó sződligeti esetet, 
amely településünk polgáraiból méltán 
váltott ki felháborodást. 

„A Kis Bálna játszótéren valaki egy 
terebélyes fenyőfát fűrészelt ketté, gon-
dolom, így akarta megspórolni a fenyő-
fa árát. De hát egy játszótérről? Aztán 

Sződligeti merényletek a természet ellen 
„Nem lehet emberbarát, aki nem tiszteli a növényeket és az állatokat”

BÁNYAVÁRI PÁLLAL eredetileg 
két, az esztendő fordulóján 
nagy port kavart eset kapcsán 
készült volna interjú. Aztán a 
megcsonkított fenyőfától és az 
erdőbe kidobott kutyatetemtől 
messzire jutottunk. Nézzük, 
miként is vélekedik néhány 
dologról egy nagyközség 
falugondnoka!

az esztendő első napjaiban a Vasúti fa-
sor erdős részébe egy elpusztult kutya 
tetemét dobták ki. A volt kedvenc volt 
házával együtt. Azóta kiderült a gazda 
kiléte is.”

Próbálok rákérdezni ezen tettek jogi 
büntetésére, de máshová kanyarodunk.

„A jog által leírtakon túl, egy, véle-
ményem szerint súlyosabb normát vet-
tek semmibe az elkövetők: az emberi 
együttélés legelemibb szabályait. Mert 
nem lehet emberbarát az, aki nem tisz-
teli a növényeket és az állatokat. Én 
vadász is vagyok, és a vadászok rop-
pant mód tisztelik az állatokat. Milyen 
„ember” lehet az, aki így bánik volt 
kedvencével?” – kérdez vissza, de vá-
laszom a süket csend.

Majd már a kiutat, a megoldást pró-
báljuk keresni.

„Csak a közösség erejével, a telepü-
lés lakóinak egyértelmű és határozott 

fellépésével akadályozhatjuk meg az 
ilyen elrettentő esetek megismétlődé-
sét.” – mondja. „Az ilyesmik nem to-
lerálhatók. Nem lenne szerencsés, ha 
a politikában eluralkodó sumákolás, 
az uram-bátyám alapon elnézett stik-
lik a természetet megerőszakolására is 
átterjednének. És következmények nél-
kül maradnának, mert csendben mara-
dunk. Igenis, szólni, figyelmeztetni kell 
minden tilosban járót.” – sorolja egy 
szuszra, mély meggyőződéssel.

Vajon lesz-e, lehet-e hatása a szép 
szó erejének. Vagy szükséges-e konk-
rét lépéseket tenni a hasonló esetek 
megelőzése érdekében? 

„Juhász Béla polgármesterrel egyez-
tettünk és egyetértünk abban, hogy a 
sződligetiek figyelmét minden lehetsé-
ges módon fel kell hívni az ilyesmikre. 
További térfigyelő kamerákat fogunk 
beszerezni. Az elkövetőkkel szemben 
a lehetséges legszigorúbb eljárást alkal-
mazzák majd az illetékesek és a bünte-
tések súlya remélhetően elrettentő lesz.”

Bólintok és reménykedem: ez ele-
gendő lesz. Bányavári Pál falugondnok 
búcsúzóul azért még a lelkemre köti: 
okvetlenül az legyen az írás végkicsen-
gése, hogy csak együtt, a Sződligeten 
élők határozottságával, segítőkészsé-
gével, odafigyelésével óvhatjuk meg a 
település növényi és állati értékeit is. 
Legyen úgy!      

K.Gy.
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Hónapok óta ígérgettem már dr. Csá-
nyi István képviselő úrnak, hogy inter-
jút készítek vele. Az idő pergett, az in-
terjú hol ezért, hol azért elmaradt. Egy 
ciklus és már a másodikból is egy év… 
most már nem volt kifogás, mentem.

Csengetésemre először a ház őre (Zizi) 
érkezett a kapuhoz, éles ugatással je-
lezve gazdájának a betolakodó jelen-
létét a kapunál. Még a házba vezető út 
alatt is bizalmatlan volt a kapcsolatom 
a ház őrzőjével, de a kávé alatt már ha-
verok voltunk. Mit mondjak, az interjú 
alatt a ház kedvenc spánielje már az 
ölembe tartotta fejét…
Cris: Beszéljünk először a gyökerekről.

Csányi István (Cs. I.): Vácott szület-
tem, de óvodába már itt jártam, illetve 
az általános iskola első négy évét is 
már Sződligeten végeztem el. A mai 
napig barátaim az ovis és iskolás társa-
im. Meg is ragadom az alkalmat, hogy 
innen az újság hasábjairól is jó egész-
séget kívánjak mindnyájuknak közelgő 
születési évfordulójuk alkalmából. Na-
gyon meghatározó, jó élményeim vol-
tak, lehet, hogy a korom miatt, de egy-
re több dologra emlékezem ezekből az 
időkből.  Ilyen emlék, hogy kisiskolás 
koromban még libák legeltek a földes, 
sáros utcákon és nyáron mi mezítláb 
szaladgáltunk és kergettek minket a 
libák a Rákóczi utcában. Ötödik osz-
tálytól, miután elváltak a szüleim és én 
édesapámmal elköltöztem Budapestre, 
már pesti iskolába jártam.

Cris: Mégis sokat emlegeti a régi ak-
tív sződligeti életet.

Cs. I.: Igen, igen, mert a hétvégeket, 
a szüneteket, rengeteg időt itt töltöt-
tem Sződligeten az anyai nagyszüle-
imnél és édesanyámnál. Nagyapámat, 
akit Kuti Istvánnak hívtak és feleségét, 
mint ős sződligetieket, akik a harmin-
cas évek végén kezdték építeni a mai 
napig is meglévő házukat, szinte min-
denki ismerte. Valóban nagyon nagy 
élet volt itt az én gyerekkoromban.  
Nagyapám, apám a helyi sportkör osz-
lopos tagja volt. Akkoriban is nagyon 
élenjáró foci csapata volt a községnek, 
sorra nyerték a megyei osztályú baj-
nokságokat a fiúk. A főtéren lévő Ká-
dár Kultúrházban pedig bálok, táncos 

Fontos lenne közösségként élni
mulatságok, de még színházi előadá-
sok is voltak. Emlékszem, hogy a János 
vitézről szóló történetet itt láttam elő-
ször. Jobban együtt élt a falu, mindenki 
ismert mindenkit, együtt ünnepeltünk, 
szórakoztunk, éltük a hétköznapokat. 
Nagy szívfájdalmam, hogy ma már ez 
nem így van.

Cris: Térjünk még egy kicsit vissza az 
életpályára. Az általános iskolás évek 
után, hogyan folytatódott az élete?

Cs. I.: A Fáy András Gimnáziumba 
jártam humán tagozatra, ahol idegen 
nyelvként az orosz mellett latint ta-
nultunk. Latin tudásomnak nagy hasz-
nát vettem később a jogi egyetemen. 
Mondhatom, nagyon kiváló tanáraim 
voltak, tényleg a legjobbaktól tanul-
tam. Mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a harmincnégy fős osztályból 
harmincketten valamilyen főiskolán, 

egyetemen folytattuk tanulmányain-
kat. Vezető beosztású, nemzetközileg 
elismert, nagy tudású emberek lettek 
az osztálytársaim (Akadémia elnöke, 
miniszteri tanácsadó, kórházak veze-
tői, főorvosai). Érettségi után, miután 
ismeretségem volt, az Információtech-
nikai Vállalatnál helyezkedtem el, mint 
irodagép műszerész, elektrotechnikai 
műszerész. És jártam szakiskolába, 
mert úgy gondoltam, nem árt egy szak-
mai végzettség. Később munkahelyem 
beiskolázott és  felvettek az ELTE jogi  
karára és elvégeztem az egyetemet. 
Az államvizsgát követően jogi előadó, 
majd a jogi osztály vezetőjeként dol-
goztam, később az igazgatási és jogi 
főosztályvezető helyettese lettem. Saj-
nálatos módon, mint az ország egyik 
legjobb és leggazdagabb vállalatát 
1987-től kezdődően felszámolásra 
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jelölték ki és a folyamathoz miniszte-
ri biztosokat neveztek ki. Ez időben 
már elkezdtük szervezni barátaimmal 
a jogtanácsosi munkaközösséget. A 
felszámolás során a cégnél (ITV) kb. 
ötven gmk-t és kft-t szerveztünk, va-
lamint az ország különböző pontjain 
lévő egységeket szerződéses vállal-
kozássá alakítottam, így mentve meg 
a cég dolgozóinak munkahelyét.  Az 
önálló jogtanácsosi irodát, ahol gaz-
dasági joggal foglalkoztunk 1991-ben, 
ügyvédi irodává alakítottuk és az idő-
től fogva, mint ügyvéd dolgozom a mai 
napig is együtt ügyvéd barátaimmal. 
Főleg gazdasági joggal foglalkozunk. 
Igyekszünk, bár bevallom egyre szö-
vevényesebb a jogi munka, szinte kö-
vethetetlenek a jogszabály változások, 
amelyek sajnálatosan, mint az köztu-
dott, személyre szabottan születnek és 
az országban olyan törvénykezés zaj-
lik, amely a hatalmon lévők előnyeit 
szolgálják, a hatalomhoz közel állók 
privilégiumát segítik.

Cris: Mindeközben a család?
Cs. I.:1974-ben nősültem, felesé-

gem a Fővárosi Törvényszék címzetes 
megyei bírája. Van egy lányunk, már ő 
is dolgozik a Trigránit Rt., Demján Sán-
dor cégének pénzügyi kontrollereként, 
mint kétdiplomás európai közgazdász. 
Elváltam, de jó a kapcsolatom a mai 
napig is a volt feleségemmel. Testvé-
rem, aki szintén tősgyökeres sződligeti, 
is aktív tagja a községnek, egyrészt a 
helyi gyerekekért létrejött alapítványt 
vezeti, ügyeit intézi, másrészt az Okos 
Nők Klubjának vezetője is.

Cris: Hogyan lesz egy Pesten dolgo-
zó, gazdasági joggal foglalkozó sződli-
getiből képviselő?

Cs. I.: Juhász Béla keresett meg és 
hívott a csapatába 2010-ben és én 
szívesen jöttem.  A fentiekben leírtak 
miatt sződligeti kötödésem már ad-
dig is nyilvánvaló volt, a Juhász Béla 
előtti időszakban a község kiemelkedő 
tanácselnökét és polgármesterét, volt 
óvodás és iskolás társamat  Schrök Ist-
vánt segítettem tanácsaimmal, jogi  és 
egyéb  ügyekben is. Munkáját igye-
keztem tevékenységemmel támogatni, 
így beleláttam Sződliget fejlődősébe és 
életébe. Érthetetlen számomra, hogy  
Schrök barátomat miért támadták és tá-
madják alaptalanul, hiszen olyan aktív, 
az adott állapotoknak megfelelő élet és 
fejlődés az előtt, Juhász Béla regnálása 

előtti időszakban nem volt. Ezért szí-
vesen jelöltettem magam Juhász Béla 
polgármester úr által jegyzett Tiszta 
Forrás jelöltjeként képviselőnek, mert 
egyrészt elfogadtam azokat a progra-
mokat, terveket, amelyeket a szövetség 
eltervezett, képviselt. Másrészt pedig 
szívesen vállaltam a képviselőséggel 
várhatóan járó feladatokat.

Az első ciklusban úgy érzem nagyon 
hatékony volt a munkánk. Helyrehoz-
tuk a gazdasági egyensúlyt, sikerült 
beruházásokat megvalósítani, (főtér, 
utak portalanítása, felújítása, kame-
rarendszer kiépítése, óvoda bővítése, 
felújítása stb.). Tevékeny, aktív képvi-
selői munkát végeztünk, aminek meg 
is lett az eredménye, hisz újra bizalmat 
szavazott Sződliget a képviselő-tes-
tületnek és nagy fölénnyel ismételten 
megválasztottak minket. Az elvárások-
nak továbbra is igyekszünk megfelelni 
és folytatjuk programunkat, amelynek 
első látványos megnyilvánulása a gyer-
mekorvosi rendelő kialakítása, felújítá-
sa, amit követni fog többek között az 
utak 100%-os pormentességének meg-
oldása.

Cris: Miben látja a siker forrását?
Cs. I.: Fontos a függetlenségünk, 

hogy érzik az emberek: valóban a kö-
zösségért igyekszünk dolgozni. Fon-
tosnak tartjuk, hogy kifelé ne politi-
záljunk. Bár a képviselőség politikai 
munka, de ezt úgy kívánjuk alakítani 
- és ezt mondhatom a többiek nevé-
ben is -, hogy az mindenkivel normális 
kapcsolatot tartva történjen, legyen az 
bármilyen nézeteket és pártállást valló 
is. Megalapozott véleményem szerint 
mindenkivel minden helyzetet meg 
lehet tárgyalni és oldani csak ehhez 
a felek józan belátási képessége szük-
ségeltetik. Nem mondom, hogy viták 
nélkül, de sikerül egyezségre jutnunk 
a képviselő társaimmal a fontos kér-
désekben és nem utolsó sorban agilis, 
aktív, valóban a falu érdekeit képviselő 
felkészült, tanult polgármesterünk van.

Cris: Azért gondolom nem minden 
fenékig tejfel? Mivel nem elégedett?

Cs. I.: Valóban nem.  Nem értem az 
emberek közönyét, főleg, hogy - amint 
mondtam - ez a település az én fiatal 
koromban nagyon aktív volt, élénk kö-
zösségi életet élt. Ma azt látom, hogy 
érdektelenek az emberek, nem foglal-
koznak a szűkebb világuk dolgaival. 
A testületi ülések nyilvánosak, ennek 

ellenére üresek a széksorok. Kezde-
ményeztük a képviselői fogadó órát, 
de senki nem jött és nem kérdezett, 
érdeklődött.  Külön szívfájdalmam a 
fiatalok közönye, nem véletlen, hogy 
nagy reményekkel vagyunk fiatal 
képviselő társunkkal szemben, hogy 
munkájával talán sikerül a fiatalokat 
bevonni Sződligeten az aktív közélet-
be. A másik szívügyem – nem azért 
mondom, mert Ön ül szemben velem 
– a Közösségi Ház és a kultúra sorsa 
Sződligeten. Higgye el, folyamatosan 
azon dolgozom - és mondhatom, dol-
gozunk -, hogy végre méltó helyet te-
remtsünk a könyvtárnak és közösségi 
rendezvényeknek. De tudni kell, hogy 
oly módon tettük és kívánjuk ezeket a 
fejlesztéseket megvalósítani, hogy nem 
kívánunk további lakossági terheket ki-
róni saját hatáskörben. Azt viszont nem 
tudjuk elkerülni, ha „bölcs kormányza-
tunk” újabb sarcokat ró ki a már eddig 
is megsarcolt önkormányzatokra és így 
a lakosságra. Másik fontos sarokpont 
gazdálkodásunkban,hogy eddig is hi-
telfelvétel nélkül gazdálkodtunk és 
ezen a továbbiakban sem szeretnénk 
változtatni.

Cris: Ha három kívánsága lehetne, 
mi lenne az?

Cs. I.: Kezdeményezzenek az em-
berek, közösségként éljenek Sződlige-
ten és legyen egy nagyobb Közösségi 
Házunk és sok más elképzelésünk is 
tudjon megvalósulni, ami egyelőre a 
pénz hiányától szenved!Szívügyem 
még - mint már említettem - az ifjúság 
sorsa és úgy gondolom, hogy az iskolai 
oktatás hagy némi kívánni valót maga 
után. A gyerekek jó része tudatlan, nem 
tiszteli a felnőtteket és hát a tanulmányi 
eredmények is azt mutatják, jelentős a 
visszaesés a hiányos és mégis túlterhelő 
iskolai oktatás miatt. Apróságnak tűnik, 
de nap, mint nap tapasztalom, hogy a 
gyerekek nem köszönnek az utcán, sze-
metelnek és rendetlenek, ez valahol az 
iskolai oktatás színvonalát is tükrözi.
Cris: Köszönöm az interjút.
(Zizi igazán nem örült annak, hogy 
szedelőzködtem, de ha így kell lennie, 
hát legyen, hang nélkül kísért a kapuig, 
lelkesen rám nézett búcsúzóul, majd 
visszabaktatott gazdájával a meleg 
szobába. Állítólag van egy macska ba-
rátja, akinek kiviszi a finom falatokat és 
végignézi, ahogy megeszi, más macska 
ellenség, rendre elűzi a háztól…)
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Főtéri traktor-kavalkád  
májusban
Idén májusban is megrendezi a váci 
mezőgazdasági középiskola a Sződliget határában 
lévő Floch pusztán hagyományos régiós 
szakkiállítását. A minden esztendőben nagy 
érdeklődéssel kísért rendezvénysorozat egyik 
jelentős állomása lesz a településünk Főterén 
megtartandó traktor felvonulás is.

Idén május 21-én és 22-én rendezi meg a Táncsics Mihály 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola a Floch pusztai területen 
a nem csupán szakmabeliek által látogatott, rendszeresen 
nagy sikerrel lebonyolított mezőgazdasági kavalkádját. A 
sokszínű programok a családok számára is remek kikapcso-
lódást jelentenek évről-évre. A gyerekek az állatsimogatá-
son túl mindig nagy érdeklődéssel csodálkoznak rá a mező-
gazdasági gépekre is, amelyeket ki is próbálhatnak. 

Például azokat a traktor gépcsodákat, amelyeket az ottani 
kiállításon túl településünk Főterén is láthatnak majd az érdek-
lődők. Ugyanis május 22-én vasárnap délelőtt traktorfelvonu-
lás helyszíne lesz Sződliget. A masinák a Főtérre érkeznek és 
ott történő felsorakozásuk után a 11 órás szentmise befejezése 
után, kb. 12.00 órakor a helyi plébános meg is áldja a gépeket. 

Az érdekes programra szeretettel várjuk a kicsiket és na-
gyokat.
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Megkezdődött  
a kajak-kenu  

versenyszezon
A győri fizikai felmérővel megkezdődött a kajak-ke-
nusok idei versenysorozata. A Sződligeti PACS-PACS 
SE fiataljai nagy lelkesedéssel utaztak a Magyar Ka-
jak- Kenu Szövetség által megrendezett megmérette-
tésre, hiszen az eredmények tükrözik a kemény téli 
felkészülés sikerességét és bíztató előjel a szabadtéri 
versenyszezonra.

Fiataljaink várakozáson felüli eredményekkel di-
csekedhetnek. A kenu csapatok mezőnyében – több 
neves egyesület sportolóit megelőzve – a hetedik he-
lyet érték el a mieink. Különösen dicséretes az U11 fiú 
kenusok második, az U13-as kenusok és az U13-as le-
ány kajak-kenusok harmadik, illetve az U17-es kenus 
korosztály negyedik helyezése. 

Ennek a fényét az emeli igazán, hogy a Héraklész 
fizikai felmérőn 32 egyesület gyermekei vettek részt 
ezen a megmérettetésen, köztük tudtak gyermekeink 
ilyen kiemelkedő eredményt elérni!

Gratulálunk a résztvevőknek, további sportsikere-
ket kívánunk az egyesületben sportoló gyerekeknek!

Átmeneti nehézségek után 
a Sződligeti SMTE futball 

szakosztálya megújul
Az egyesület megállapodást kötött a Dunakanyar 

Régió Utánpótlás Futball Clubbal, amely lehetővé teszi, 
hogy a focizni vágyó sződligeti és környékbeli fiatalok 
számára ismét nagy létszámmal és több korosztálynak 
tudjuk biztosítani a megfelelő sportolási és versenyzési 
feltételeket.A megújulás fontos része, hogy elkezdődtek 
a 2-es út mellett lévő nagypálya felújítási munkálatai is. 
A felújítás teljes ideje alatt a pályát nem szabad hasz-
nálni sem versenyzési, sem szabadidős céllal (előrelát-
hatólag májusig).  

Ezúton is megkérünk mindenkit, hogy tartózkodja-
nak a pálya használatától. A felújítási munkák befeje-
zéséig az edzéseket különböző helyszíneken tartjuk 
meg, amiről az edzők tudnak felvilágosítást nyújtani az 
érdeklődőknek.

A következő korosztályok jelentkezését várjuk:
–  a 2009-2011 között születettek edzője Kolumbán 

Attila (tel: +36 30/579-9685)
–  a 2004-2008 között születettek edzője Plachi 

András (tel: +36 30/ 509-4572)
–  az 1998-2003 között születettek Szél József vezeté-

sével folytatják az edzéseket (tel: +36 30/558-2218)

A felnőtt korosztályba tartozóknak Fenyvesi Boldi-
zsár tud felvilágosítást nyújtani (tel: +36 30/269-8445).

Szeretettel várunk minden focizni szerető fiatalt, 
köztük természetesen azokat is, akik régebben egye-
sületünkben sportoltak. 

Hajrá Sződliget!

A Füles Szerkesztősége és a Rejtvényfejtők Országos 
Egyesülete (ROE) által a Magyar Rejrtvényfejtők Napja 
alkalmából 2016. február 7-én megrendezett rejtvényfejtő 
versenyen

Tari Istvánné alpolgármester

–  a „Könnyű percek” kategóriában 66 versenyző közül  
6. helyezést,

–  a „Skandináv” kategóriában 90 versenyző közül  
5. helyezést ért el, 

melyekről oklevelet kapott.
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Közösségi Ház és Könyvtár
állandó programjai:

Könyvtári nyitva tartás: 
hétfő 13-17 óráig, szerda-csütörtök-péntek 9-13 óráig

Állandó programok: 
hétfő:  9.00–12.00 német nyelvtanfolyamok
 17.00 jóga 
 18.45 pilates
kedd 10.00 Kedden pont ráérek klub 
 17.30 küzdősport 
szerda 08.45 csoporttorna 
 9.00–12.30 német nyelvtanfolyamok
csütörtök 10.00 baba-mama klub
péntek  civil szervezetek összejövetelei

hónap első kedd 15.00 női nyugdíjas klub,
hónap első csütörtök férfi nyugdíjas klub,
hónap második szombat Okos nők klubja

elérhetőségek: Kovács Krisztina
06-30-511-6260
kovacscris@freemail.hu
facebook oldalunk: Sződliget Közösségi Ház

A Szín-Folt Művészeti Alapítvány,
valamint a 

SzKiTa-KIMMEL Kft.

21. NEMZETKÖZI 
MINIATŰR FESZTIVÁL

gyűjteménye látható
 2016. március 15-től a Közösségi Házban
9 hivatásos és 14 amatőr kiállító munkáit  

tekinthetik meg az érdeklődők.

Tisztelettel meghívjuk 

2016. április 1-én 18 órától 
a Közösségi Házba

Szemere István 
„Sörös korsókról boros pohárral a kézben” 

címû elôadására.

2016. február 
19-én fotó 
kiállítással egybe 
kötött előadást 
hallgathattak 
meg  az 
érdeklődők 
az Amerikai 
Nemzeti Parkok 
világáról. 
Az előadások 
folytatódnak, 
március 18-án 
és április 15-én  
8 órától 
a Közösségi 
Házban. 

Várunk 
minden kedves 
érdeklődőt!
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Kedden.
ráérek 

klub
Várunk keddenként 
10 órától  minden 
magányos, társaságra, 
segítségre, szórakozásra 
vágyó sződligetit, 
legyen az nyugdíjas, 
munkanélküli, vagy 
éppen csak pont kedden 
ráérő... a programot 
közösen állítjuk össze, 
ötletként felmerült a 
keresztrejtvény fejtés, 
felolvasás, közös zene 
hallgatás,film nézés, 
társastánc klub stb.

Iskola előkészítő 
táncos tornát 
hirdetünk meg 

Molnár Beatrix tánctanár 
vezetésével 
a közösségi házban! 

5 éves kortól 
8 éves korig várjuk 
a gyerekeket!

Bejelentkezés szükséges:  
Tel.: 06-20/ 315 14 75
e-mail: bltcrew.bea@gmail.com

Keddenként 15.30–16.15ig

Az absztrakt képek kedvelőinek igazi csemegék voltak a falakon látha-
tó alkotások. Tánya Vasziljeva mesteri ügyességgel bánt a színekkel,for-
mákkal és varázsolta el a képek szemlélőit kiegyensúlyozott világába. 
Nagy öröm volt, hogy négy általános iskolás osztály is ellátogatott a tár-
latra, ahol egy kis interaktív játék keretében nézték meg, remélhetőleg jó 
alaposan, a képeket. Aki lemaradt, annak ízelítőül egy kép a sokból és 
egy pillanat a felejthetetlen megnyitóról, ahol a festőnő a résztvevők előtt 
kezdett egy absztrakt kép elkészítéséhez.

2016. február 19-ig tekinthették meg az érdeklődők  
a Közösségi Házban Tánya Vasziljeva kiállítását.
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Az Idősek Tanácsának új tagja: 

Tárnok Károly

Cris: Miért éppen most ad végre nekem interjút?
Tárnok Károly: Úgy gondoltam, most, hogy beválasztottak 

a „Vének Tanácsába” ideje, hogy kötélnek álljak. A másik ok, 
hogy a napokban lesz tizenhat éve, hogy itt lakom a község-
ben. Harmadik pedig, hogy az idén 77 éves leszek, felesé-
gemmel pedig 50 éves házasok, ezek fordulópontok, igyek-
szem megfelelni a kor, idő és a számok kihívásainak.

Cris: Úgy látom a számok fontosak az Ön életében.
T. K.: Igen, valóban. A legszomorúbb szám 1945 karácsony 

éjszakája, amikor a háborúból hazatért édesapám 40 évesen 
meghalt. De fontos a 30 év BKV, az említett házassági évfor-
duló és a kor, de mondhatom az ötven évig tartó Budapesten 
való életet és mellette a 40 évi Gödön lévő nyaralót, 40 év 
után most hagytam abba a teniszezést, eddig Pesten ütöttem 
a labdát,… (az interjú előtt kaptam egy listát, hogy ne kelljen 
mindent leírnom: több mint 20 országban járt,18 főváros-
ban,13 évig kézi labdázott és 22 éve lelkes nagypapa).

Cris: Budapesten élt, dolgozott, hogyan került Sződligetre?
T. K.: A gyerekek után költöztünk ki a fővárosból, azóta 

is bánom, hogy nem tettem meg ezt előbb. Itt kedvesek az 
emberek, rengeteg barátom, ismerősöm 
van. Mondok egy példát, hogy mi nincs 
Budapesten: kevés volt az apró nálam 
a boltban… nem baj, majd legközelebb 
behozza. Na, ez nincs a nagy főváros-
ban.  Amióta a férfi nyugdíjas klubba is 
járok rengeteg ismerősöm, barátom lett, 
akikre bármikor számíthatok. Tényleg 
úgy élünk, hogy ott és abban segítünk 
egymáson, ahol tudunk. A havi egy ta-
lálkozáson túl sokkal többről szól, ebbe 
a közösségbe tartozásról.

Cris: Mit hozott még ezen felül az Idő-
sek Tanácsához tartozás?

T. K.: Nagyon sok információhoz ju-
tunk, folyamatosan tájékoztatnak minket 
a folyó ügyekről, kikérik a véleményün-
ket és meghallgatják a javaslatainkat. 
Mondhatom, valóban nem süket fülekre 
találnak az ötleteink, konkrét példaként 
említhetem, hogy az én javaslatom volt 
a Határ útra fák ültetése, és miután le-
mértem és megkérdeztem az érintett há-
zak lakóit, az önkormányzati dolgozók 
már el is kezdték a fák ültetését.

Cris: Lelkes könyvtár látogató is (meg-
jegyzem itt is a számok bűvkörében 

Ebben a számban régi vágyaim interjúi szerepelnek. Tárnok Károlyt is évek óta nyüstölöm, hogy 
kalandos életéről, közösség iránti elkötelezettségéről és világlátásáról készítsünk az olvasóknak interjút. 
Eddig nem, de most végre önként beadta a derekát. Úgy érezte itt az idő, hogy bemutatkozzon s 
megosszon önökkel pár bölcs gondolatot mesébe illő korúan, 77 évesen.

szoktunk dolgozni, a „Krisztina válasszon nekünk öt köny-
vet, azt meg tudom jegyezni”… és mindig öt könyvet válasz-
tunk). Honnan ez a töretlen kíváncsiság?

T. K.: Én Dunaradványon születtem, 30 méterre volt tőlünk 
a Duna. Úgy játszottam, hogy a lábamra volt kötve a spárga, 
a másik fele meg az inaséra, hogy bele ne fulladjak a Duná-
ba… mert ez fontos volt, amúgy pedig szabadon rácsodál-
kozhattam a világra. Apám hentes és mészáros volt a Csal-
lóközből származott. Nagyon fontos számomra a család, ott 
tanultam meg, hogy szorgalommal és kíváncsisággal éljek. 
Technikusnak tanultam, egyszer megjegyezték, hogy „csak” 
technikus vagyok, hát elvégeztem az egyetemet, amikor már 
előadásokat tartottam az egyetemeken és főiskolákon megje-
gyezték, hogy, de hát nem doktor, hát ledoktoráltam.

Cris: Hogy éli meg a kudarcokat?
T. K.: A lelki kudarcokat nehezen élem meg. Az igaztalan 

leminősítést szintén.
Cris: Sok mindenről szoktunk beszélgetni, elmondaná mi 

például Ön szerint a hosszú, boldog házasság titka?
T. K.: A szövegnek nem szabad megállni és haraggal nem 
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Iskolai végzettségei: Szerszám és Erőgép technikum, 
BME Autógépész mérnök, BME szaktanfolyamok, dok-
tori vizsga
Kitűntetések: Kiváló Technikus, Kiváló mérnök, GTE-ki-
váló oklevél, KTE-kiváló oklevél, Közlekedési Miniszte-
ri kitűntetés, Balázs Mór (BKV) kitűntetés, BKV hűség 
érem, MAK emléklap
Közönség által ismert munkák, tervezések, újítások: 3 
krémkávé készítő presszógép áttervezése, tetőfedőknek 
összecsukható létrakocsi, légszűrés tervezés Ikarusz bu-
szokra, Fővárosi Közlekedési Múzeum autóbusz rész-
leg létrehozása, Ultraderm kézmosó fejlesztése… 

szabad feküdni. Feleségemmel ezt valljuk és ez idáig bejött. 
Persze nálunk jelen volt az évi legalább hatvannapnyi távol-
ság, feleségem a Hungarotex igazgatójaként nagyon sokat 
utazott. Más pályán dolgoztunk, nem voltunk egymás riváli-
sai és persze fontos a humor is, azt hiszem.

Cris: Általában egy óra körül szokott beszáguldani a könyv-
tárba mielőtt indul az unokáért az iskolába. Nagyon szívén 
viseli az ifjúság sorsát.

T. K.: Igen, igyekszem az unokámnak átadni, amit csak tu-
dok, hát mi más lenne egy nagypapa legfontosabb dolga, de 
ennyire fontos számomra minden gyerek sorsa. Sokat sporto-
lunk, kerékpározunk a barátokkal, részt veszek a nyári tábo-
rokban és minden lehetőséget megragadok, hogy foglalkoz-
hassak az ifjúsággal.

Cris: Három kívánság?
T. K.: Egészség, unokákat lássam befutni… ennyi elég is 

lenne nekem.
Cris

A Civilek Sződligetért Egyesület 
2006-ban, tíz évvel ezelőtt alakult. Alapszabály szerinti 
fő tevékenysége a környezet védelem, lokálpatriotizmus, 
hagyományápolás, kirándulás, természetjárás, turizmus.  
Munkánk elismeréseként az „Eleven Köz-Tér pályázaton 
második helyezést értünk el. 2012-ben Pest Megye Ön-
kormányzatától „Pest Megye Környezetvédelméért Díj” 
kitüntetést kapott egyesületünk. Legnagyobb rendezvé-
nyünk a már hagyományos Vándor Fakanál Főzőver-
seny ,amit az idén is szeretnénk megrendezni.
Egyesületünk a tagdíjakból, pályázatokból illetve az 
adózók 1%-os adó felajánlásából dolgozik. Kérjük, 
hogy adója 1% -val támogassa Egyesületünket!

info@cisze.hu Papp István
www.cisze.hu  elnök

Kreatív ötletek tára Húsvétra: 
http://www.mindenegybenblog.hu/kreativ-kutyuk/ 
meg-mindig-tudunk-ujat-mutatni-tobb

Hobbi kertészeknek: 
http://hobbikert.hu/magazin/ 
apro-kert-magasaggyal-az-egesz-csaladot-ellathatja.html

NETELŐtt
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Magánfőzésnek számít a párlat-
nak a magánfőző, több tulaj-
donostárs magánfőző esetén 

valamely tulajdonostárs lakóhelyén 
vagy gyümölcsöse helyén használ-
ható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, 
párlat-előállítás céljára kialakított 
desztillálóberendezésén a gyümölcs-
termesztő személy(ek) által végzett 
előállítása. 

Bevezetésre került a párlat adójegy. 
Ez egy olyan igazoló szelvény, amely 
adójegyenként egy liter párlat előállítá-
sára jogosítja a magánfőzőt. Igazolja egy 
liter párlat 700 forint jövedéki adótar-
talmának megfizetését, valamint a ma-
gánfőzött párlat eredetét is. Igénylésére 
a lakóhely szerinti önkormányzati adó-
hatóság által regisztrált magánfőző jogo-
sult. Az önkormányzatnál regisztrált, az 
önkormányzati adóhatóság által rend-
szeresített nyomtatványon bejelentett 
magánfőzőnek magánfőzés keretében 
történő párlat előállításához 2016. janu-
ár 1-től párlat adójegyet kell igényelni, 
beszerezni a lakóhelye szerint illetékes 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) me-
gyei adó-és vámigazgatóságtól. 

Fontos tudni, hogy ezt még az elő-
állítás előtt meg kell tenni! Az adott 
év első párlat előállítását megelőző-
en legalább 5 darab 700 forint értékű 
jegyet kell igényelni. Lehetőség van 
éves viszonylatban az előigénylésre, 
legfeljebb 86 darab adójegy erejéig. 
Ennek megfelelően egy esztendőben 
maximum 86 liter párlat állítható elő. 
Amennyiben egy háztartásban több 
bérfőzető vagy több magánfőző él, az 
éves 86 liter mennyiségi korlát szem-
pontjából az általuk főzetett, illetve fő-
zött mennyiségek egybeszámítandók. 
Az évente előállítható párlatmennyi-
ség túllépése esetén a magánfőzőnek 
a többletmennyiséget haladéktalanul 

A párlatok magánfőzési  
szabályváltozásairól
Január elsejétől több jelentős változás lépett életbe a jövedéki 
adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról szóló törvény 
párlatok magánfőzésre vonatkozó szabályozásában. Az 
alábbiakban a legjelentősebb módosításokat foglaljuk össze.

be kell jelenteni a lakóhely szerint il-
letékes megyei adó- és vámigazgató-
sághoz, és azzal egyeztetett módon 
gondoskodni kell a többletmennyiség 
megsemmisítéséről. 

Az új desztilláló berendezés beszer-
zését 15 napon belül be kell jelente-
ni a lakóhely szerinti önkormányzati 
adóhatóságnál. A korábban bejelentett 
készülékeket nem kell ismételten beje-
lenteni. 

Az adójegyet formanyomtatványon 
kell igényelni: ez beszerezhető a NAV 
megyei igazgatóságán, vagy letölthető 
annak internetes honlapjáról. Az előírt 
adattartalmú kitöltött igénylés szemé-
lyesen, postai úton, telefaxon, vagy 
elektronikus úton az ügyfélkapun ke-
resztül adható be. 

Az előzőek szerint igényelt párlat 
adójegyet a magánfőző kizárólag a 
párlat adójegy ellenértékének megfi-
zetését követően veheti át. A befize-

tés történhet átutalással, illetve postai 
készpénz-átutalási megbízással. A befi-
zetést az igénylő lakóhelye szerint ille-
tékes megyei adó- és vámigazgatóság 
vizsgálja.

A magánfőző desztillálóberendezé-
sének bejelentésével kapcsolatban és 
a magánfőzés szabályai betartásának 
ellenőrzésével kapcsolatban az önkor-
mányzati adóhatóság jár el. A feltárt 
szabálytalanságok felszólítás után 15 
napon belül megszüntetendők, ellen-
kező esetben 200 ezer forintig terjedő 
bírsággal sújthatók, az előállított ter-
mék és az előállító berendezések le-
foglalásra kerülhetnek. 

Változatlan maradt az a szabály, 
hogy a magánfőzött párlat kizárólag a 
magánfőző, családtagjai vagy vendégei 
által fogyasztható el, illetve kizárólag 
alkoholtermék/adóraktár részére értéke-
síthető. A 2016. január elseje előtt elő-
állított párlatokra továbbra is a korábbi 
szabályozás vonatkozik. A 2015. évet 
megelőzően saját fogyasztásra előállí-
tott magánfőzött párlatok megmaradt 
mennyisége továbbra is adómentes ma-
rad, és továbbra sem kapcsolódik hoz-
zájuk bejelentési kötelezettség. 
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Alsós farsang az iskolában
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Ha az ünnep elérkezik  
az életedben
Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen…
Tisztálkodjál belülről és kívülről.
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata.
Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen 
körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.
Az ünnep legyen  ünnepies … mindenek fölött legyen benne valami 
a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes 
kikapcsolásból, legyen benne, áhítat és föltétlenség.  
Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl rá testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja.
Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is.
Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre! 

          Márai Sándor

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!


