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Elszámolás és a jövő tervezése
Igen jó évet zár Sződliget. Valamivel
több, mint 230 millió forint értékben
történt fejlesztés a 2017-es évben. Ez
egy hatalmas összeg. Sződliget éves
költségvetése 500 millió forint körül
mozog. Ebből a pénzből kell megoldani
a település működtetését: gondolok itt
a közvilágítási számlák kifizetésére, a
temető üzemeltetésre, az intézmények
(óvoda, közösségi ház, hivatal) épületeinek rezsiszámláira, de ebből fizetjük a
72 önkormányzati dolgozó bérét és járulékait is. Első hallásra talán soknak tűnik a 72 dolgozó, de gondoljanak csak
bele, ez a szám tartalmazza az óvónőket, védőnőket, dajkákat, konyhai dolgozókat, hivatalnokokat és így tovább.
Jó esetben az éves költségvetés 10%-át,
azaz évi 50 milliót tudunk fejlesztésre
fordítani. Látszik, hogy brüsszeli pályázati pénz nélkül nem
túl sok minden történt volna. Számszerűsítve ez annyit jelent, hogy a 230 millió forint értékű fejlesztésből 65 millió
forint volt a saját pénz és 165 millió pedig a pályázati pénz.
És most nézzük tételesen a fejlesztéseket!
– A polgármesteri hivatal energetikai felújítása 11 millió forintba került. Ennyi pénzből kicseréltük az ablakokat, illetve
15 centis szigetelés került a falakra. Biztos vagyok benne,
hogy ez a munka a fűtésszámlákban néhány év alatt megtérül.
– Útfelújítással folytattuk az évet. Új burkolatot kapott a Határ út alsó szakasza, a Vörösmarty utca egy szakasza és az
Attila utca egy szakasza – mindez 15 millió forintért.
– Választási ígéretünk volt, hogy a ciklus végére minden
sződligeti út aszfaltos lesz. Ezt az ígéretet félidőre sikerült
teljesíteni, miután mart aszfaltos borítást kapott a Klapka
utca, a Damjanich utca és a Tulipán utca. Ez a beruházás
6,7 millió forint értékű volt.
– Az iskola energetikai felújítása 137 millióba került. Ez
100%-ban EU-s pénzből valósult meg. Itt is kicseréltük az
összes ajtót és ablakot, szigetelés került a falakra, a padlásra
és a pincefödémre, valamint napkollektor az épület tetejére.
Azért, hogy még szebb legyen az iskolánk, közel 2 millióból az önkormányzat kicseréltette az elrozsdásodott ereszcsatornákat és biztonsági fólia
került a tornaterem ablakaira.
– Ezt követte a barackosi
sportpark kialakítása. 13 millióból elkészült egy futópálya,
egy felnőtt kondipark és egy
gyerekjátszótér. Ezután egy
kertészeti cég parkosította az
eddig elárvult területet. Azt látom, hogy egyre többen használják ezeket az eszközöket.
– Saját pénzből újult meg a

főtér templom felőli oldala. 15 millió
forintba került a térkövezés, a templom
mögött hat autónak parkoló kialakítás,
térvilágítás kialakítása, valamint a fásítás, füvesítés és egy öntözőrendszer
telepítése. Azt gondolom, hogy a környék egyik legszebb főtere lett a sződligeti Szabadság tér.
– 29 millió forintos pályázati pénzből
és 1,5 millió forint önrészből lett újraaszfaltozva a Mátyás király útja. A pályázat tartalmazott egy zebrakialakítást
a Vörösmarty utcánál, valamint a 2-es
útnál, a buszmegállókhoz vezető járda
akadálymentesítését, a plébánia előtt
parkoló és lassító kiépítését is.
– Rendbe tettük idén a temetőt is. 1,5
millióba került a térkövezés a ravatalozó előtt és a temető kerítésének a kijavítása. Egy új ivókutat is kiépítettünk.
Néhány szóban a jövő évi fejlesztésekről.
– Nagy a népszerűsége a futópályának. Sokan este is használni szeretnék, de ehhez világításra van szükség. Ezt jövőre
meg kell oldanunk.
– Ahogy mondják, a városi ember a járdán, a vidéki ember
az úton jár. Nem tudom, mi lehet az oka. Talán a belógó
ágak, vagy a kerítésnek feszülő kutyák? Az emberek szokásai hosszú idő alatt változnak meg, de addig is tenni kell
valamit a balesetveszély elkerülésére. Különösen a Határ
úton, hiszen ott komoly az autóforgalom. Terveink szerint
az út egyik oldalán, térkővel elválasztva a közúttól, kiépülne egy olyan kerékpárút, amelyet a gyalogosok is használhatnának.
– A lakópark betonból öntött útjai megrepedeztek, kikátyúsodtak. Szükség van egy aszfaltborításra, ami szintén a következő év egyik feladata lesz.
– Sződliget fiatalodó település. Egyre több a kisgyermekes
család. Az óvodát néhány éve bővítettük, így már 175 gyerek jár oda. Az iskolánkban is egyre nagyobb a létszám. A
korábbi osztálytermek már szűkösnek bizonyultak, ezért indultunk egy pályázaton, ahol nyertünk: 150 millió forintból
fog négy új tanterem épülni az iskolában.
Természetesen a következő
évben is indulunk minden
lehetséges pályázaton. Szükség lenne egy bölcsőde felépítésére és szükség lenne az
esővíz elvezetésére is. Remélem, hogy ebben a témában
is lesz pályázati lehetőség.
Azt hiszem, hogy jövőre sem
unatkozunk. Tovább fejlődik
és szépül településünk, Sződliget.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk!
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Az őszi képviselő-testületi ülések összefoglalója
Előző lapszámunk óta – lapzártánkig –
újabb három ülést tartott Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. Az alábbiakban ezekről adunk
összefoglalót.
Ebben az oktatási évben is mód lesz arra,
hogy a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló diákok a Bursa Hungarica pályázat segítségével havi rendszerességgel
tanulmányi támogatást kapjanak. A sződligeti testület október 2-án, rendkívüli
tanácskozáson döntött arról, hogy – hasonlóan az elmúlt 16 évhez – ezúttal is
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz. A testület
ezt követően egyetértett azzal is, hogy az
iskola ereszcsatorna rendszerének felújításához 900 ezer forintot különítsenek el.
Az októberi, éves munkaterv szerinti ülésre a hónap 13. napján került sor.
A tanácskozáson a polgármester által a
lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló egyhangú elfogadását követően
hat napirendi téma került megvitatásra.
Nem változnak a temetői díjak
Elsőként törvényi előírás szerint a temetőről és a temetkezési tevékenységről
szóló rendelet felülvizsgálatáról született
döntés. Eszerint a korábbi módosításokat véleményező két, területileg illetékes érdekképviseleti szerv észrevételeit
átvezették a rendelet tartalmán. Maradt
viszont két sarokpontja a rendeletmódosításnak az előző testületi döntés alapján:
nem módosulnak a temetkezési díjak és
– mivel nincs ilyen a hatályos törvényben
sem - továbbra sem szerepel a szociális
temetés fogalma a helyi rendeletben. (A
sződligeti lakosok elhalálozása esetén
fizetendő díjakat keretes írásunk tartalmazza.)
Sződligeten állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező lakos (továbbiakban
sződligeti lakos), valamint elszármazott
sződligeti lakos (amennyiben sződligeti születését anyakönyvvel, vagy egyéb
módon igazolja) a fent meghatározott
díjak után az alábbi kedvezményben
részesül, abban az esetben, ha mind az
eltemettető, mind az elhalálozott sződligeti lakos, ill. elszármazott sződligeti
lakos. Esetükben az alábbi díjakat kell
figyelembe venni:
1) egyes sírhely ára 25 évre 12.700 Ft
2) kettős sírhely ára 25 évre 25.400 Ft

3) sírbolt hely ára 60 évre,
személyenként
50.800 Ft
4) urnafülke és urnasírhely ára
10 évre, személyenként
5.080 Ft
5) urnasírbolt (személyenként)
20 évre
15.240 Ft
6) ravatalozó használat
19.050 Ft
7) temetőüzemeltetési hozzájárulás
19.050 Ft
Az októberi ülés második napirendi
pontja az átruházott hatáskörben meghozott polgármesteri döntések összegzése
volt. A negyedéves rendszerességgel öszszeállított előterjesztés szerint 2017 III.
negyedévében:
– méltányossági ápolási díjban 3 fő részesült, összesen 185 850 forinttal;
– 8 fő nyújtott be eseti segélyre kérelmet,
elutasításra nem került sor, így a 8 fő
összesen 170 000 forint segélyben részesült;
– szintén mindkét kérelem elfogadásra
került, melyek a gyermekneveléssel
kapcsolatos támogatásra lettek benyújtva: ezekre 20 000 forint került kifizetésre;
– temetési segély iránt nem érkezett kérelem;
– 19 személy részesült szociális gondozásban, közülük egy fő volt az új gondozott;
– 29 fő vehetett igénybe szociális étkezést, közülük tízen ingyenesen.
A sződligetiek nem pályázhattak széntámogatásra
A beszámoló kapcsán Tari Istvánné alpolgármester asszony kérdésére Juhász
Béla polgármester részletesen indokolta, miért nem tud pályázni a település
az országos tűzifa programra. Mint elhangzott: a közép-magyarországi régió
számára korlátozott mennyiségben, minőségében korábban rendszeresen kifogásolt faanyagra lehetett volna pályázni,
továbbá sem a szállítást, sem a kiosztást
nem tudták volna megfelelő módon lebonyolítani. Sződliget a területi felosztás
miatt széntámogatásra nem pályázhatott.
A folytatásban az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) által benyújtott értékelést vitatták meg a település képviselői. Az ÁSZ
a személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati fenntartók ellenőrzése keretében a gyermekvédelmi

intézményrendszer 2011-2015-ös évi
tevékenységét vizsgálta és négy pontban
tett észrevételt. Ezek közül időközben
kettő vonatkozásában már meghozta
intézkedését az önkormányzat, egyre
éppen ezen a munkanapon került sor.
Az intézmény átfogó ellenőrzésére (a
gazdálkodás, működésének törvényessége, a munka eredményessége, szakmai
program végrehajtása, gazdálkodás hatékonysága tekintetében) pedig megtörtént
a vizsgálat elrendelése.
Lettországi testvértelepülés?
Ritzl Gergely képviselő a következő napirendi pont során ismertette, hogy egy
uniós projekt által biztosított, a különböző országok települései által az együttműködés felvételét célzó programon vett
részt az önkormányzat megbízásából.
Ennek eredményeként egy lett település,
Rujiena megkereste Sződligetet azzal a
céllal, hogy létesítsenek testvértelepülési
kapcsolatot. A kezdeményezéssel most
az önkormányzati képviselők mindegyike egyetértett.
A folytatásban vita nélkül, szintén egyhangú voksolással elfogadták az ÁSZ által kért, az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést. A munkanap végén egyetértett a testületi tagság
azzal, hogy a megyei sportdíjazásokhoz
Sződliget javasolja Gönczöl Laura kenust
és Berta Barnabás atlétát az elismerésre.
Már közel 800 milliós az idei büdzsé
November 10-én előbb a soros testületi
ülés helyszíne volt a Közösségi Ház. A
tanácskozáson a képviselő-testület teljes
létszámban jelen volt. Elsőként aktualizálták a település 2017-es költségvetését.
A költségvetési rendelet módosítására az
évközben megérkezett állami támogatások, bevételek és kiadások módosulása,
illetve a költségvetés belső átcsoportosításai miatt volt szükség. Ezt követően
az induló főösszeg (502,6 MFt) immár
794,7 MFt-ra emelkedett.
A folytatásban az előírások szerint a
polgármester tájékoztatást adott a Sződligetet érintő környezeti állapotokról. A
részletesen kidolgozott felmérés alapján
a testület megállapította: a település,
a lakóhely környezeti állapota jónak
mondható, mely nemcsak a község ide-
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ális földrajzi fekvésének köszönhető. Az
élhető tiszta környezet megteremtésében
a település lakosságának és az önkormányzatnak is jelentős szerepe van. Többen felvetették azonban, hogy az avarégetés milyen problémákat okoz, ezért a
tervek szerint ennek szigorítására 2018ban visszatérnek. A képviselők bíznak
abban, hogy a környezetünk védelme a
következő településvezetés részéről is
fontos és elsődleges szempont lesz.
Filmforgatás a sződligeti tónál
Döntés született arról, hogy egy nagyszabású filmforgatás számára hozzájárulnak
a Sződligeti Horgász-tó területének 4x1
hétre történő bérbeadásához. A befolyó
8 MFt-os bevételből a tervek szerint 7
MFt-ot a tó kezelője (Sződligeti Sporthorgász Egyesület) kap meg, míg a maradék
1 MFt-ot a sződligetiek részére kiírt civilpályázaton osztanak szét.
Polgármesteri kezdeményezésre az önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017-es sikeres gazdálkodás
eredményeként rendelkezésre álló költségvetési tartalékból közel másfél millió
forintot átcsoportosít. Ezen összegből az
újjáépített Főtér adta lehetőségeket kihasználva lehetőség lesz december 21.

és január 4. között műjégpálya bérlésére.
Az ingyenesen használható korcsolyázási lehetőség részleteiről a szerződés
megkötése után tájékoztatják az érdeklődőket.
Az idei nyári táborról szóló beszámoló
– két tartózkodás melletti – elfogadásán
túl a testület megszavazta, hogy kibővíti
a célra költhető költségvetési hozzájárulást. A testület bérbe adta a Szabadság
tér 11. szám alatt található, korábban a
Gondozási Központnak helyet adó ingatlant. A bérleti díj havi 50 ezer forint (+rezsi) lesz. A bérlő – egy sződligeti vállalkozó - az ingatlanon saját költségén fog
kialakítani egy zöldségfeldolgozó és főző
konyhát, illetve lesz egy helyiség családos kis rendezvények megtartására is.
Támogatták az iskolaigazgató jelentkezését
A következő döntés szerint az önkormányzat a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó köztisztviselők részére nettó másfél millió egyéb
juttatást, jutalmat biztosít, melynek kifizetése még novemberben megtörténik. A
testület kéthavi illetményének megfelelő
jutalmat – mintegy bruttó 900 ezer Ft-ot szavazott meg Juhász Béla polgármester

részére, majd megadta az önkormányzati hozzájárulást egy benzinkúthoz vezető
út használatához a vállalkozás új tulajdonosa számára. A nyílt ülés záró napirendi pontjában javasolták a Gárdonyi
Géza Általános Iskola igazgatói posztjára
kiírt egyetlen pályázó – a jelenleg megbízott vezetőként dolgozó Simonné Kelemen Mária – kinevezését a KLIK Váci
Tankerülete felé.
A novemberi testületi tanácskozás zárt
üléssel fejeződött be. Ezen döntöttek a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatásában részesülő diákok listájáról. Mint a döntésről adott polgármesteri
tájékoztatóból kiderült, a testület megduplázta az októberi ülésen hozott döntése alapján előterjesztett összegeket.
Eszerint az alábbi tanulók kapnak rászorultságuk alapján 10 hónapon keresztül
havi:
Feledi Márton Mihály és Szegedi Vaneszsza Vivien egyaránt 5000,Nándori Mária Bettina, Fehér Vanessza
és Fehér Mercédesz pedig egyenként
4000,- Ft támogatást.
(A települési önkormányzat ülése után
került sor az idei második lakossági fórumra, melyről külön írásban adunk tájékoztatást.)

Mátyás király is irigyelné az újabb fejlesztéseket
Közel harminc milliós minisztériumi
pályázati forrás felhasználásával október végén befejeződött nagyközségünk
újabb jelentős útfejlesztése: átadásra
került a Szabadság tér felújított közterületei mellett a Mátyás király útja, az
utóbbi 2-es útnál lévő csatlakozásának
akadálymentesítése, valamint a Vörösmarty utcai kereszteződésénél kialakított zebra.
Október 27-én Juhász Béla polgármester ovis lurkósereg segítségével avatta
fel azt a balesetveszély csökkentése
érdekében felfestett gyalogos átkelőhelyet, amely segíteni fogja nagyköz-

Október 27-én a polgármester ünnepélyesen átadta a
Mátyás király útja és a Szabadság tér felújított útjait. A
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázati pénzével (29,5
millió forint) és Önkormányzati önrésszel (1,5 millió forint)a Mátyás király útja teljes szakaszán, ennek az útnak
a 2-es út felőli becsatlakozásánál, az óvodához vezető

ségünk egyik forgalmas és a kisgyermekes szülők által gyakran használt
csomópontjának használatát. Szintén
fontos volt főterünk vízelvezetésének
megoldása, továbbá a régi kettes útnál
lévő lámpás kereszteződés környékén sok gondot okozó járdaszakasz
akadálymentesítése. Ezen problémák
megoldása ismét élhetőbbé, komfortosabbá tették a sződligeti polgárok mindennapjait.
Önkormányzatunk ezúton is köszönetét fejezi ki a település polgárainak a
munkálatok során tanúsított türelmükért és megértésükért.

kapcsolódó út kereszteződésénél, és a Szabadság téren
sikeresen felújítottuk Sződliget egyik legforgalmasabb és
legelhanyagoltabb részeit. Az ünnepségen az óvodások
felavatták az új gyalogos átkelőhelyet is.
Köszönet a lakosoknak a türelemért és a megértésért.
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ,
amelyeket a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek hivatali munkatársainknak.
l Mikor szabad faleveleket égetni?
Avar és kerti hulladék égetése csak október 1-je és április 30-a között, megfelelő légköri viszonyok esetén 8.00 –
18.00 óra közötti időszakban, pénteki napokon történhet.
l Külterületen mikor lehet égetni?
Külterületen - amennyiben nincs országos tűzgyújtási/égetési tilalom és a mezőgazdasági termelés során keletkező
növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség október 1-je és április 30-a között engedélyezett az égetés.
l Köteles vagyok rendben tartani a kertemet, telkemet?
A bel-és külterületi ingatlanok tényleges használói, tulajdonosai kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben
tartani. Allergén és egyéb, nem allergén gyomnak minősülő gyomnövénytől, gaztól, hulladéktól, vadonélő bokortól
megtisztítani, továbbá az időjárástól függő gyakorisággal, a
szükséges rendszerességgel kaszálni.
l Kinek kell rendben tartani a házam előtti fákat és a vízelvezető árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda-

szakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, 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 járdaszakasz síkosság mentesítéséről és a balesetveszélyes hómennyiség eltávolításáról.
A szikkasztó árkokból a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása is az
ott lakó kötelessége.
l Hány darab háziállatot tarthatok a házam udvarán?
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és szaporulatai 6 hónapos
korukig, 2 macska és szaporulatai 3 hónapos korukig tartható - kivéve engedéllyel rendelkező tenyésztők. Amenynyiben 20 kisállatnál (sertés, kecske, juh) vagy 5 nagyállatnál (szarvasmarha, ló) több haszonállatot tart a tulajdonos,
gazdasági udvart kell kialakítani. A gazdasági udvar nem
lehet közvetlen határos a szomszéd telekkel, védőtávolság
meghagyása szükséges.
l Ápolási díj és közgyógyellátás ügyében kihez fordulhatok?
2015-től a járási hivatal állapítja meg az ápolási díjat és a
közgyógyellátást. Ha nincs lehetősége Vácra utazni, akkor
kérelmét hétfőnként a polgármesteri hivatalban ügyeletet
tartó járási ügysegédnek is beadhatja.

Hulladékgyűjtési rend
2017 december

SENIOR TÁNC

Dátum

PÉNTEK

1.

KOMMUNÁLIS

8.

KOMMUNÁLIS

15.

KOMMUNÁLIS

22.

KOMMUNÁLIS

29.

KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV

minden héten
csütörtökön 13.30

SZELEKTÍV

SZELEKTÍV

Várjuk a további
kedves érdeklődőket!
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Mihály-napi vásár volt a Csemeteligetben
Immáron sokadik alkalommal rendeztek Mihály-napi vásárt a sződligeti Csemeteliget Óvodában. Évről-évre mindig
nagy érdeklődés övezi az eseményt. Ilyenkor összegyűlik a
falu apraja-nagyja, és együtt múlatják az időt. Eljönnek a
szülők, nagyszülők, keresztszülők. Visszalátogatnak ilyenkor a régi óvodások.
Az idei esztendőben a tök jegyében telt a mulatság. Az óvodások szülei gyönyörűen feldíszítették az ovi udvarát. Volt
itt kicsi tök, nagy tök, sütőtök, dísztök, faragott tök és még
sorolhatnám.

A vásári forgatagban volt minden, mi szem-szájnak ingere.
Rengeteg féle sütemény közül választhattak az édesszájúak. A kürtöskalácsosnál szokás szerint kígyózott a sor. Aki
nagyon éhes volt, paprikás krumplival csillapíthatta éhségét. Volt zsákbamacska, falovacska barkácsolás, arcfestés,
csillámtetoválás, százféle vásárfia, amit az óvodások készítettek.

A kedves vendégek feltölthették éléskamrájukat vitaminnal.
A vásári forgatag a nagyobb óvodások műsorával kezdődött.
A Vörösbegy és a Cinege csoport vásári játékfűzést adtak
elő, a Zöldike csoportosok pedig eltáncolták, hogyan gyülekeznek a fecskék ősszel a nagy utazásra. Mindhárom csoport előadását figyelemmel nézték a kisebbek, és hatalmas
tapssal jutalmazta a közönség a színvonalas műsorokat.

Mindenki megmérettethette magát a sütemény versenyen,
vagy a tökfaragó versenyen kedve szerint.
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Égető probléma az égetés
Ismét több, erősen büdös és környezetszennyező pénteki nap
van Sződliget lakossága mögött: az ősszel idén is lehullottak
a falevelek. És sajnos, többen ismét nemigen voltak tekintettel
másokra: rendszeresen égetéssel szabadultak meg az avartól.
Mint ismert, településünkön a megfelelő légköri viszonyok
esetén – tehát eleve nagy szélben nem szerencsés bűzös füsttel elárasztani a környék utcáit! – októbertől április végéig
(pénteki napokon 8 és 18 óra között) megengedett az avar
és kerti hulladék égetése. Ám az sehol sincs kikötve, hogy a
lehullott faleveleket kötelező égetéssel eltüntetni.
Ennek ellenére idén is rendre füstbe burkolózott szeretett
településünk. Az égetést „imádók” környezeti hatásra és lakótársaikra nem figyelve égettek és égettek… Pedig milyen
jó lenne, ha ezt a tevékenységet a minimálisra csökkentenék
polgártársaink. Tekintettel a másik sződligetire, a környezet-

re, a jövő generációjára. Mennyire jó lenne, ha mindenki
használná a csupán 50 forintért megvásárolható környezetbarát biohulladékgyűjtő zsákokat. Az ezekbe gyűjtött avart és
kerti hulladékot rendszeresen és térítésmentesen elszállítja a
hulladékgazdálkodást végző szolgáltató.
Sződliget Nagyközség Önkormányzata ezért – az idei év
tapasztalatai alapján is – ismételten megkéri a településen
élő ingatlantulajdonosokat, hogy mindenki próbáljon saját
maga, környezete, gyermekei, unokái egészsége érdekében a
jövőben a modernebb módszerre áttérni. Égetés helyett a lebomló szerves biohulladékot az arra rendszeresített zsákokba
gyűjtse és az adott időpontban kihelyezve segítse Sződliget
élhetőbbé tételét ebben az időszakban is. Közreműködésüket
előre is megköszönjük.
Sződliget Nagyközség Önkormányzata

Fórum a települési fejlesztések jegyében
Néhány kivételtől eltekintve közösségi
problémák kerültek előtérbe Sződliget
Nagyközség Önkormányzatának idei
második lakossági fórumán. A mintegy
80 perces eseményen szinte minden
jelenlévő szót kért és kapott.
A fórum bevezetőjeként Juhász Béla
közel tízperces filmen mutatta be
mindazokat a fejlesztéseket, melyek
ebben az évben valósultak meg Sződligeten. Szólt néhány jövő esztendőre
tervezett beruházásról is.
A folytatásban a polgároké volt a szó.
Összegezve elmondható, hogy a település három fontos problémája – a közlekedés gondjai, a vízelvezetés és az
avarégetés – került elő a legtöbbször.
Elsőként például Antal Józsefné a Dunai
fasor tarthatatlan közlekedési állapotát
vetette fel. Kérte, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket a forgalom csillapítására, az – elsősorban a gyerekeket
érintő - balesetveszély csökkentésére.
Válaszában a polgármester ismertette a
korábbi önkormányzati próbálkozásokat az ügyben. Mint mondta, az út üzemeltetője – Magyar Közút Nonprofit
Zrt. – éppen nemrég utasította vissza
azt a lakossági megkeresésre alapozó
kérést, hogy 30 km/h-ra csökkentsék
az úton engedélyezett maximális sebességet. A közösségi buszközlekedés
miatt a menetdinamikai küszöb itt nem
alkalmazható, a zebra létesítését pedig
többmilliós önkormányzati felmérésnek kellene megelőznie.
Bayer Gábor: szakemberként hosszan

sorolta azokat a vízelvezetési anomáliákat, melyek a Mátyás király útján
tapasztalhatók. A polgármester javaslatára a közeljövőben megbeszélések
lehetnek a megoldásról a gondokat
jelző polgár és a polgármesteri hivatal
szakembere között.
Több témában is elmondta észrevételeit a település életének szegmenseiről
Medvegy Iván. Számon kérte többek
között a településvezetéstől, hogy nem
önkormányzati szervezésű volt az idei
október 23-i megemlékezés. (Ezt ebben az évben az iskolások rendezték,
színvonalas műsorral felelevenítve az
’56-os forradalom és szabadságharc
eseményeit.) A folytatásban felhívta a
figyelmet arra, hogy a közelgő tél milyen feladatokat ró az ingatlantulajdonosokra. Kérte, hogy ebben a lehetőségek szerint segítse a rászorulókat az
önkormányzat is. Szóba hozta az üveghulladék szelektív gyűjtésének szűkös
lehetőségeit, az avarégetés által okozott
gondokat és konkrét helyeket említve
jelzett közvilágítási hiányosságokat.
A Klapka utcai lakók panaszait tolmácsolta ezt követően Szeidl István. Szóba került általa az ottani parkolás által
okozott kényelmetlenség és a terület
rossz vízelvezetésével összefüggő bajok sora is.
Berkiné Hanzlik Mária szorgalmazta,
hogy a közterületen a magánszemélyek által kivágott fák pótlására tegyenek az illetékesek szigorú intézkedéseket. Másokkal együtt ő is javasolta,

hogy az újonnan Sződligetre érkező
lakosok kapjanak az itteni szabályokról ismertetőt. Válaszában dr. Törőcsik
Edit jegyző elmondta: a fakivágás részletesen szabályozva van, sajnos, vannak sokan, akik meg akarják spórolni
az illeték megfizetését és önkényesen
pusztítják a természetet.
Majd Csányi István több alkalommal
visszatérve a témára, két terület értékesítésének részleteit követelte a polgármestertől, mert szerinte elherdálták a település vagyonát. Majd azzal
a felvezetéssel, hogy „mindenkinek a
bögyében vannak a felújított utak”, az
elvégzett munkák tervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének részleteit firtatta. Fájlalta többek között, hogy a
Mátyás király útján az óvodához vezető
kereszteződéshez telepítették a zebrát.
Volt két, nem éppen közérdekű témát
említő felszólaló is. Zámbó Emese egy,
a polgármesterrel készített lapinterjúra
hivatkozva fejezte ki értetlenségét amiatt, mert az uniós források kapcsán a
kormány fejlesztésekben vitt szerepét
nem említette meg Juhász Béla. Majd
Demény Katalin a polgármester politikai szerepvállalására kérdezett rá és
az iránt érdeklődött, hogy Juhász Béla
mikor, hol és milyen témában diplomázott.
Az idei második sződligeti közmeghallgatás hivatalos bezárása után még
többen folytatták a kötetlen beszélgetést, immár politikai felhangok és célzott személyes támadások nélkül.
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Fontos változások a kéményektől a kutakig
A magyar Országgyűlés több olyan
fontos változásról döntött, amely közvetlenül érinti településünk polgárait is. Az alábbiakban ezeket foglaljuk
össze.
1. Családi házak kéményellenőrzése
Az eddigi előírások szerint a családi
házak tulajdonosainak évente/kétévente lehetővé kellett tenni, hogy az ingatlanon lévő kéményeket ellenőrizzék. A
jövőben ez megváltozik. A tulajdonosok szükség szerint maguk rendelhetik
meg az ellenőrzést és tisztítást, továbbá
meghatározhatják ennek időpontját is.
2. Fúrt kutak engedélyeztetése
Egy törvénymódosítással eltörölték a
házi vízigény kielégítésére szolgáló, 80
méternél nem mélyebb kutak engedélyezési és bejelentési kötelezettségét.
Változás továbbá, hogy ahol a vízjogi
engedélyezési eljárás megmarad – tehát a 80 méternél mélyebb, vagy nem
házi vízigényt kiszolgáló kutak eseté-

ben -, az eljárásért ott sem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.
3. Mezőgazdasági vízhasználat
A mezőgazdasági tevékenység során
felhasznált vízmennyiségnél emelkedik a vízkészlet-járulék mentesen felhasználható mennyiség. Öntözésnél
50 ezer köbméter/év helyett 400 ezer
köbméter/év, a halgazdálkodásnál és
rizstermelésnél 150 ezer köbméter/év
helyett 300 ezer köbméter/év lesz a járulékmentes vízmennyiség.
4. Közigazgatási szankciók
A helyi önkormányzatok képviselő
testülete, a helyi rendeletében meghatározott kötelezettségek elmulasztása
esetére, közigazgatási szankciót állapíthat meg. Az új jogszabály bevezeti a
figyelmeztetés lehetőségét, amely még
nem jelent közvetlen joghátrányt az
ügyfeleknek. Létrehozták a közigazgatási óvadék intézményét is, amely a figyelmeztetés és a közigazgatási bírság

közti átmenetet jelenti. A közigazgatási
óvadék egy év jogkövető magatartás
után visszajár az ügyfélnek. A törvény
szerint a hatóság maximálisan a kiszabható legmagasabb közigazgatási
bírság összegének felét szabhatja ki
azokra, akiket a megelőző három évben nem bírságoltak.

Határtalanul! – Magyar mágnások nyomában
a Felvidéken
Szeptember 27-30
között, a Határtalanul! Pályázat keretében, a Sződligeti
Gárdonyi Géza Általános Iskola valamint a gödi Huzella
Tivadar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola 7. évfolyamos
tanulói négy pedagógus kíséretében
szlovákiai kiránduláson vettek részt. A tanulmányút kitágította az iskola falait,
és számos hasznos ismerettel ajándékozta meg a résztvevőket.
A Bajmóci és a Füleki vár érdekes kiállításait bejárva történelemtudásunkat bővítettük, míg a Malonyai arborétum és
a Dobsinai jégbarlang csodáit felfedezve élőben láthattuk
az eddig csak a természetismeret és földrajz tankönyvekből ismert növényritkaságokat, geológiai képződményeket.
Irodalom órán a Madách kúriában voltunk Alsósztergován,
ahol nemcsak a korabeli hangulatot érezhettük, hanem részesei lehettünk a költő híres műve, Az ember tragédiája
bemutatásának a múzeum lelkes idegenvezetője jóvoltá-

ból. A művészettörténet foglalkozásokat a bányavárosok,
Beszterce-, Körmöc- és Selmecbánya csodálatos gótikus,
reneszánsz és barokk épületei között tartottuk, valamint a
Betléri kastélyban. A kastély termeiben tett látogatás során
időutazáson érezhettük magunkat, mivel az eredeti műtárgyakkal berendezett szobákban alapos képet kaptunk az
Andrássyak főúri mindennapjairól.
Utunkról mindannyian felejthetetlen élményekkel, kalandokkal és nem utolsó sorban új barátokkal gazdagabban
tértünk haza.
Ízelítő a gyerekek élménybeszámolóiból:
„A Füleki vár volt a kedvencem, nagyon sok jó történet volt,
egyszerűen imádtam.” (V.A)
„Abba is betekintést nyertünk, hogy Madách hogyan írta
meg Az ember tragédiáját. Nagyon érdekes volt, oda még
egyszer visszamennék.” (Sz. S.)
„ A Malonyai arborétumban kezdtük a túránkat, olyan növényeket ismerhettünk meg, amilyeneket még soha nem
láttam. Például a mamutfenyő, aminek a kérge puha és lehetett bokszolni.” (T. M.)
„Az utazás során összeismerkedtünk a másik iskolából érkezettekkel és barátokat szereztünk közülük.” (H. K.)
Bálint Krisztina
tanárnő
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Élelmiszercsomagok osztása a
rászorulók részére
Sződliget Önkormányzata szerződésben áll a Magyar
Élelmiszerbank Egyesülettel. Az Egyesület célja, hogy
a különböző multiknál képződött felesleget az Egyesületen keresztül a megsemmisítés helyett, a rászorulók
élelmezésére fordítsák.
Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a hipermarketekben
felgyülemlett termékeket, mielőtt a szavatosságuk lejárna, az Egyesület összegyűjti, és felkeresi a szerződött
partnereit, köztük minket is. Nekünk vállalnunk és garantálnunk kell, hogy a termékeket azonnal elszállítjuk,
és az Önkormányzat Gondozási Központján keresztül
eljuttatjuk a rászorulóknak.
Sződligeten 232 fő van regisztrálva, akiket ilyenkor
kiértesítünk. Az összeállított egységcsomagokért személyesen kell eljönni, de igény szerint természetesen
megszervezzük, hogy a mozgásképtelenekhez is eljusson mindig a csomag. Ez a csomag általában tőlünk
függetlenül összeválogatott termékekből áll, hiszen sem
mi, sem az Élelmiszerbank Egyesület nem válogathatja
meg, hogy milyen élelmiszer legyen az adomány. Viszont kitűzött célunk, hogy segítsünk másokon. Jó szívvel és szeretettel!
Sződligeti Nagyközség Önkormányzata

Nagyon sok boldogságot egymás oldalán!
Újabb sződligeti örökifjú házaspár fél évszázados együttlétét ünnepelhették saját maguk mellett rokonaik, ismerőseik
és barátaik. Az ötven esztendeje egymásnak örök hűséget
fogadó DÖMÖTÖR JÓZSEF és felesége, JUDIT településünk
polgármestere előtt tett újra esküt arra, hogy az eddigi évtizedekhez hasonlóan kitart egymás mellett jóban-rosszban.
Az aranylakodalom alkalmából Sződliget minden polgára
nevében ezúton is kívánunk még jó egészségben, egymás
örömére eltöltött hosszú életet a boldog párnak!
„A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni,
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok, sok önzetlen, tiszta szerelmet.”
(Goethe)

Köszönet a két évtizedes segítségért
Ahogyan az már két évtizede megszokott, Sződliget németországi testvértelepüléséről, Wolterdingenből ismét megérkezett az ottani vöröskeresztes szervezet által gyűjtött és szállított nagy
mennyiségű adománycsomag. A két utánfutót
betöltő, ruhaneműtől a háztartási eszközökön
át sokféle tárgyat tartalmazó gyűjteményt német
barátaink adták át Sződliget polgármesterének.
Juhász Béla köszönő szavakkal méltatta azt az
önzetlen segítségnyújtást, amely nyomán Sződliget vöröskeresztes aktivistái idén is sok rászorulóhoz tudnak majd hasznos dolgokat eljuttatni még karácsony előtt.
Mint az átadás utáni beszélgetésből kiderült,
sajnos wolterdingeni barátaink a jövőben nem
tudják folytatni ezt a fajta adományozást, mivel szervezeti átalakulás miatt más rendszerben
működik majd az ottani segélygyűjtés. Válaszában a sződligeti polgármester tolmácsolta a település polgárainak háláját az eddigi segítségért
és további jó egészséget kívánva köszönte meg
partnertelepülésünk polgárainak jószívűségét.
Danke für deine Hilfe, Wolterdingen!

www.szodliget.hu

11

Még mindig akadnak, akik kissé keveslik az információs csatornákat. Ezért gondoltuk úgy, hogy egy
újabb vonalon is szeretnénk a helyi eseményekkel,
információkkal is tájékoztatni a lakosokat. Szerződést
kötöttünk a http://www.keszichannel.hu/ tervezőivel,
és egy okostelefonra telepíthető applikáció tagjai lettünk. Akár androidos, akár ios rendszerű okostelefonnal rendelkezik, könnyedén letölthető a telefonra az
applikáció.
IOS:
https://itunes.apple.com/hu/app/keszi-channel/
id1211733205?mt=8
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
econtent.keszichannel&hl=hu
Az applikáció friss hírekkel szolgál a sződligeti közéletről, új és betartandó szabályokról. Nem utolsó
sorban még az egyre több sikert felhalmozó futball
eredményekről is beszámol. De nem csak Sződligettel
kapcsolatosan tudhatunk meg hasznos információkat,
hanem a környék nagyobb településeinek (Dunakeszi,
Veresegyháza, Göd) híreit, állásajánlatait, rendőrségi
híreit, sport-oktatás-kultúra programjait is olvashatjuk.
Az alkalmazás a telefon beállításaival lehetővé teszi,
hogy ha új hír kerül fel a felületre, akkor hangjelzéssel
és a képernyőn megjelenő felirattal azt jelzi.

Elektromos autó
töltőpont Sződligeten
Az autóiparban forradalmi változások zajlanak napjainkban. Egyre több
elektromos- és plug-in-hybrid autóval találkozhatunk az utakon. Ezek
a járművek napról-napra veszik át a
sokkal kevésbé környezetbarát benzines és dízelautók helyét. Ez az új
és egyre nagyobb teret hódító technológia pedig egy újfajta infrastruktúra kiépítését is megköveteli. Olyan
töltőpontok hálózatának kiépítését
egész Európában, ahol az elektromos
autókat tölteni lehet.
Amíg egy hagyományos autót egy
benzinkútnál néhány perc alatt meg
lehet tankolni, addig az elektromos
járművek töltése több időt igényel.
Ezért az elektromos járművel közlekedők nem (csak) akkor töltik autójukat,
amikor kell, hanem akkor (is) amikor
lehet. És oda mennek szívesen, ahol
töltési lehetőség is van járművük számára. Igyekeznek úgy megtervezni
útjukat, hogy amíg vásárolnak, szóra-

koznak, ügyeiket intézik, addig lehetőleg autójukat is tudják tölteni.
Most már Sződligeten is van erre le-

hetőség. Nemrégiben egy elektromos
autó töltőoszlop került a Duna-partra, a nemrég megnyílt Korzó Bisztró
előtti parkolóba. Az éttermet üzemeltető vállalkozó is tudja, hogy ezzel
egy új vendégkört csábíthat üzletébe – olyan szolgáltatást biztosít, ami
vonzóvá teszi a helyet az elektromos
járművel érkezőknek.
A Sződligeten üzembe helyezett
elektromos autótöltő hazai fejlesztés.
Egy, a községben is telephellyel rendelkező vállalkozás gyártja, amelynek egyik fő profilja az elektromos
autókhoz gyorstöltők gyártása. A ViatorPower márkanéven forgalmazott
töltőkészülékek egyre több helyen
biztosítják az elektromos autók gyors
és biztonságos töltését. Nemcsak
szállodákban, irodaházakban, céges parkolókban, de sok elektromos
autó-tulajdonos otthonában is megtalálhatók. …mostantól a sződligeti
Duna-parton is.
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Ősz a Gárdonyiban…
Alig kezdtük el a tanévet máris rengeteg program van a
hátunk mögött. Az iskolai események előtt mégis nézzük,
hogyan is telt a nyár iskolai szervezésben. A nyári táborokról néhány beszámoló a szervező tanárok tollából.

Szigetközi vízi tábor:

„Július 1-5-ig öt csodálatos napot töltöttünk a vadregényes
Szigetközben. Mosonmagyaróvár látnivalói után túránkat a
vízen, indiánkenukkal folytattuk. Az "Ezer sziget országát"dunaszigeti sátortáborunkból és annak környékéről kiindulva fedeztük fel. Táborhelyünkön, az Ökoparkban interaktív
kiállításon vettünk részt, birkákat terelgettünk, sokat játszottunk, esténként a tábortűz mellett beszélgettünk. A tábor végére a zöld batikolt pólók is elkészültek. A tizenöt kalandvágyó fiatalt Román Erika tanárnővel kísértük. Jövő nyáron
újra vízre szállunk… „

Kröel-Dulainé Varga Magdolna
Az Alkotó tábor-t Plankné Válint Ingrid tanárnő irányította,
a Napközis és Erzsébet tábor pedig Dudás Krisztina tanárnő, és Frankl György tanár úr vezetésével zajlott. Az élmények megelevenednek, ha a beszámolókat olvassuk.

Napközis tábor:

„A tanév vége után 2017. június 19-23-ig tartottuk napközis
táborunkat. Az idei évben nagyon sok gyermek: 76 fő jelentkezett 1-6. osztály között.
Célunk minél több iskolán kívüli program szervezése volt.
Ellátogattunk a budapesti Elevenparkba és Tarzan Parkba,
ahol benti játszóházban, illetve egy hatalmas játszótéren
játszhattak a gyerekek.
A sportolás sem maradt ki a repertoárból. Sződligeten a
Duna-parton sárkányhajóztunk és teniszoktatáson vettünk
részt. A népi hagyományok ápolásaként Csécsi Kata vezetésével táncházban szórakoztunk. A gyerekek kedvence a
strandolás volt Vácon. Utolsó napunkat kézműveskedéssel
és ügyességi vetélkedőkkel zártuk.
Nagyon jól telt a hét, a magas létszám miatt a tantestület
nagy része kísérőként és felügyelő tanárként munkájával
segítette a zökkenőmentes lebonyolítást.”

Erzsébet tábor:

„Az idei évben is megnyíltak az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány pályázatai. Ennek keretében iskolánk is sikeresen pályázott, így egy 6 napos zánkai táborozáson 44 fő felső tagozatos tanuló és 4 kísérő pedagógus vett
részt, 2017. július 9-14-e között.
A kedvező időjárásnak köszönhetően leginkább a fürdőzés adta meg a tábor varázsát. Mindemellett sok érdekes
programmal töltöttük el időnket. Lehetőségünk volt vitorlás
hajóval gyönyörködni a Balatonban, sárkányhajóztunk is.
Interaktív előadás keretében fizikai és kémiai kísérletekkel
ismerkedtek meg. Esténként zenés koncertek, színi előadások színesítették napjainkat. A sport itt sem maradhatott
el. Többen versenyen is részt vettek, legtöbbjük éremmel a
nyakában térhetett haza.

Angol - kézműves tábor :

Idén 40 gyermek jelentkezett elsőtől ötödik osztályig.
Az angol tábor célja elsősorban a játékos, kommunikatív
nyelvtanulás, a mozgás és a kreatív alkotás. A mozgásos,
zenés reggeli angol óra után, a szókincsfejlesztés és beszédkészség fejlesztése állt a középpontban.
Ebéd után kézműveskedéssel, sporttal és játékkal teltek a
délutánok. Minden évben igyekszünk valami tartós, maradandó tárgyat alkotni. Idén a festett üzenő táblák nagyon
szépen sikerültek.
A keddi baseball oktatás is az egyik kedvenc program volt.
A táborba visszatérő gyerekek már egyre ügyesebbek ennek
az amerikai sportnak alapjaiban.
Péntek délután most már hagyományszerűen a Duna parton ebéddel és sárkányhajózással zárult a tábor.
Reméljük a gyerekek lelkesedése a nyelvoktatás iránt a tanév során is megmutatkozik és jövő júniusban ismét várunk
mindenkit sok szeretettel!
McBrayer Anna és Válint Ingrid tanárnők
A táborok után még egy hónapot pihentek a gyerekek, és
eljött a szeptember 1-e. Megszólalt a csengő, elkezdődött a
2017-2018-as tanév. A szépen felújított sződligeti iskolában
298 tanuló kezdte meg szeptemberben a tanulmányait.
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Iskolánk minden ünnepről tart megemlékezést, így az október 6-ai emléknapot, annak történelmi jelentését a hatodik
osztályosok előadásában nézhették meg a tanulók tanáraikkal együtt.
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Versenyeredményeink:

Október 13-án Bolyai Matematika Csapatverseny, megyei
fordulója került megrendezésre iskolánk falai között. Ezen
részt vett a 4.a osztályból Pukk Nóra, Csendes Míra, Korbuly Blanka, Futó Csillag. A 28. helyen szerepeltek.
A 7. osztályból Galambos Csaba, Pék Gergő, Gémes Barnabás vett részt, 4. helyezést értek el. Az ünnepélyes díjkiosztó
a Szent István Gimnáziumban volt Budapesten.
Puskás Réka 7.b osztályos tanuló versillusztrációval versenyzett, a 2. fordulóba jutott. Gratulálunk nekik! Felkészítő
tanáraiknak köszönjük!
Az október 23-ai megemlékezést élményszerű előadásával
a 8. osztályosok adták elő.

Az október hónap bizony sok programmal, lehetőséggel zajlott. Október 10-én minden osztály Pályaválasztási napon
vett részt, melynek keretében több érdekes dologgal ismerkedhettek meg. Az alsó tagozatosok pl. ellátogattak a Tündérkert lovas iskolába, voltak akik állat simogatáson vettek
részt, vagy a Floch pusztán a Tangazdaság állataival, kertészetével ismerkedtek meg. A 7. és 8. évfolyamos diákok egy
összetett programon vehettek rész, amely az iskolán belül 4
állomást tartalmazott. Iskolapszichológus tartott előadást önismereti és pályaválasztási témakörben, majd egykori diákok
meséltek a középiskolájukról egy bemutató keretében.
Iskolánk bejáratánál sokan megcsodálták már a virágkompozíciókat. Rózsa szépségversenyt rendeztünk, köszönjük a
szülők segítségét. A képek magukért beszélnek.

A papírgyűjtés sok családot megmozgatott, köszönjük a segítséget. Szép helyezést értek el az osztályok.
Színházlátogatáson is részt vett néhány osztály. A kisebbek
Rémusz bácsi meséi c. darabot nézték meg, a 3. 4. osztályosok a Dzsungel könyvét, illetve az Emil és a detektívek
c. darabot.
A felső tagozatosak a Vígszínházba látogattak, a Pál utcai
fiúk c. darabot tekintették meg.
Idén is megrendezésre került a Tökfaragó verseny. Sok különleges alkotás érkezett.

Iskolánk diákjai a következő hetekben is sok színes programban vehetnek részt.
Szabó Bernadett
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Csak úgy kipattant a fejemből
„Csak úgy kipattant a fejemből” –
mondjuk, akárhányszor egy váratlan,
leleményes ötletünk támad. De vajon
hogy tud bármi is „kipattanni” az ember fejéből? Meg aztán, ki mondhatta
ezt a sületlenséget először, amit azóta
is gyakran használunk?
Minden sok-sok évvel ezelőtt, éppen
karácsony napján kezdődött. Az angyalkák lázasan készülődtek, ugyanis
Szentestére fontos feladatot kaptak: elvinni az emberek közé a boldogságot,
a békét és az ünnepi hangulatot. Már
mindegyik angyal összekészítette a
kis batyuját tele ezekkel a kincsekkel.
Azonban nem egyedül vágtak neki a
sötét éjszakának: a pilácsmanók, akik
nevüket a lelkükben pislákoló szikráról
kapták, velük tartottak, hogy fényükkel
mutassák az utat. Ez a szikra okozta a
pilácsok állandó vidámságát, akkoriban
ők voltak a legboldogabb nép a világon.
Ezek a manócskák minden évben elkísérték az angyalokat (elárulom, hogy ez
így van mind a mai napig), és ez így volt
azon a bizonyos estén is. Vezetőjük,
Angyal Adél megmutatta, kinek melyik
városba kell ellátogatnia, majd útjukra
engedte a karácsony hírnökeit.
Az angyalkák el is indultak, ki-ki a saját városába. Út közben beszélgettek a
pilácsokkal, mókás történeteket meséltek egymásnak. Egyszer csak az egyik
manó féktelen jókedvében nevetni
kezdett. Úgy kacagott, hogy a lelkéből
áradó világosság teljesen bevilágította,
majd végül egy pukkanás kíséretében
egy aprófénycsóva kipattant a fejéből.
Elnémult a kis csapat, még soha nem
tapasztaltak hasonlót. Egyre többen
gyűltek a rémült kis pilács köré, hogy a
saját szemükkel lássák a nem mindennapi jelenséget. A nagy csöndet egy
erőtlen, de határozott hang törte meg:
– Elnézést manócskák, elnézést angyalkák egy kis helyet kérek! – tört utat
magának a tömegben egy hajlott hátú,
öreg pilács. – Mindenki nyugodjon
meg, aggodalomra semmi ok. Tudom,
hogy ilyen még nem volt a pilácsok történetében, de mint eddig mindig, most
is megtaláljuk a megoldást. Van valakinek ötlete, hogy mitévők legyünk?

Összedugta a fejét a sok manó és angyal. Volt, aki úgy vélte, meg kéne
etetni a csóvát a manóval, hátha úgy
visszaszáll a lelkébe a fény, volt, aki
azt javasolta, hogy hajítsák el messzire, de egyik ötlet sem bizonyult jónak,
ugyanis a lángocska mindig visszatért
arra a helyre, ahová a manó fejéből
megérkezett.
Miután már annyi terv befuccsolt, előlépett egy fiatal tudós angyal és így
szólt:
– Szerintem felhasználhatnánk a lángot az emberek között. A karácsonyfáik úgyis olyan sötétek, de ezzel a kis
csóvával nemcsak boldogságot, békét
és ünnepi hangulatot, hanem egy kis
fényt is vihetnénk a karácsonyba. Nem
valami díjnyertes gondolat, de egy
próbát megér.
Ismét nagy csend telepedett rájuk, bár
ezúttal nem a tanácstalanság miatt.
Mindenkit elgondolkodtatott az angyalka ötlete. Felmerült azonban egy
bökkenő.
– Ez egy zseniális ötlet, de nekünk
csak egyetlen egy fénynyalábunk van.
Egyértelmű, hogy ezt nem oszthatjuk
szét igazságosan a rengeteg család között, viszont akkor hogyan döntsük el,
melyiküknek adjuk? – vetette fel egy
okos manó. Ekkor az öreg pilács ismét
szót kért:
– Megpróbálhatnánk apró darabokra
szedni a lángot, hogy mindenhova jusson belőle.
Elégedett suttogások töltötték meg az
eget, majd ahányan csak odafértek,
odatömörültek a csóva köré és húzni
kezdték. Nekifeszült megannyi manó
és angyal, húzták, ahogy csak bírták,
aztán a következő pillanatban hatalmas égzengés rázta meg az éjszakát és
a fénynyaláb darabjaira
szakadt. A sok apró
kézben
egy-egy
szikrázó fénygolyócska lapult.

Mindenki üdvrivalgásban tört ki: az
angyalkák dalra fakadtak, a manók
táncra perdültek.
Ám a legfontosabb feladatuk még hátra volt: szét kellett osztani a tömérdek fénygömböt az emberek között.
Így hát másodjára is útra keltek azon
a gyönyörű, hideg karácsonyi éjszakán. Beröppentek minden házba, hol
az ablakon, hol a kéményen át, hogy
egy-egy ragyogó csillaggal fényt csempésszenek a karácsonyfákra. Dolguk
végeztével még gyorsan megajándékozták szép álmokkal a házak lakóit, majd visszaszálltak a felhők fölé,
ahonnan érkeztek.
Ha legközelebb a karácsonyfánk tetejét díszítő csillagra téved a tekintetünk, jusson eszünkbe az a karácsony,
na meg persze a pilácsmanók és az
angyalkák, akik a váratlan kis kalandjukkal megszépítették ezt a varázslatos
ünnepet.
Puskás Petra
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Medvegy Iván
Medvegy Ivánnal munkám során egyre többet találkozom. Ő és felesége az
Általános Iskolának zongorát, a könyvtárnak pedig az egyik legtöbbet ajándékozó házaspárjaként, gasztronómia
újságokat és számtalan értékes, sporttémájú új kiadványt adományozott.
Az újságok a hobby, a könyvek Iván
sportéletben eltöltött éveinek köszönhetőek. Medvegy úr ezen kívül két éve
a Sződligetiek Baráti Körének elnöke
is, így programegyeztetések, plakátok
és technikai megbeszélések is szaporították a találkozások számát. Bevallom
sokszor elkalandozó beszélgetések
lettek belőle, mert hát nem mindenki
a MOB (Magyar Olimpiai Bizottság)
örökös tagja, számtalan sportverseny
szervezője és olimpikonok istápolója,…meg még mennyi minden! Amikor végigolvastam az előre átküldött
életrajzát magamban azt fogalmaztam
meg, már ez az olvasmány is cikket
érő, de most következzen egy kis párbeszéd, Medvegy Ivánnal:
– Három oldalas önéletrajza nincs
mindenkinek, kérem meséljen a kezdetekről!
– 1968-ban, 12 évesen kezdtem sportolni, általános iskolásként kerültem
az öttusázók közé Csepelen. 1968-tól
pedig egészen 2000-ig a Honvéd sportolója, majd edzője voltam.
– Miért pont öttusa?
– Talán a sokrétűsége, sokszínűsége
miatt. Az úszás és futás a fizikai erőnlétet a vívás a küzdést a lövészet a fegyelmet és önuralmat, míg a lovaglás
egy másik élőlénnyel való együtt mozgást, gondolkozást kívánja meg. Ennek
megfelelően az edzések sem váltak
unalmassá és monotonná.
– Viszont ötfélét kellett edzeni, hogyan nézett ez ki a gyakorlatban?
– Minden nap reggel úszással kezdtük
a napot hat órától hét óráig iskola előtt.
Iskola után pedig három nap lövészet
és futás, másik három nap pedig lovaglás és vívás volt, vasárnaponként
pedig versenyekre jártunk. Mondanom
se kell, hogy az edzőpályák, lőtér, vívóterem nem egymás mellett volt, így
órákat utaztunk az edzésekre, edzésekről, így aztán este nyolc körül értem

haza és kezdtem tanulni. Versenyezni
pedig vittek minket mezei futóversenytől kezdve az öttusa versenyekig szinte
mindenre szakágban.
– Egyértelmű volt, hogy érettségi után
a Testnevelési Főiskolára megy?
– Igen, először vívó szakedző, majd
pedig elvégeztem a testnevelő tanár
szakot is és öttusa szakedző is lettem,
1987-ben öttusa mesteredző, 2009ben pedig már a Zsigmond Király Egyetemen mester oktató lettem.
– Már 21 évesen edzősködött, ahogy
olvasom az önéletrajzában, 1977-től
pedig az öttusa utánpótlás edzője.
– Igen, a hetvenes években már beláttam, vannak nálam jobbak, Az eredményeim nem lesznek elegendőek az
élsportra, így váltottam. Azért viszont
egész életemben hálás vagyok, hogy
olyan neves mesterektől tanulhattam
és versenyzőtársakkal dolgozhattam,
mint Benedek Ferenc, Tóth Béla, Benedek Gábor, László István, stb. Életre
szóló volt Villányi Zsigmonddal együtt
sportolni és Balczó András árnyékában
edzeni.
– Gondolom a sportból hozott maximalizmusa emelte munkájában egészen a Magyar Olimpiai Bizottságig
ahol 14 évig dolgozott s onnan is ment
nyugdíjba 2015-ben.
– 2000-ig a Budapesti Honvéd SE-ben
dolgoztam csodálatos és sikeres éveket. Ezt követően kerültem a MOBba. Nagyon szép időszak volt, sokat
tettünk az olimpiai sportágak fejlődése érdekében úgy érzem. A kiemelt
sportági támogatások, kiemelt edzői
programok, a 2012-ben kidolgozott

sportágfejlesztési koncepció, mind elősegítette az olimpiai sportágak fejlődését, de az olimpiára való előkészítési,
szervezési, valamint és az olimpiákon
való feladatok is felejthetetlen élmények életemben.
– Mit gondol a „tömegsportról” és a
mindennapos testnevelésről?
– Nevezzük inkább szabadidő vagy
rekreációs sporttevékenységnek. Véleményem szerint sokat fejlődött, rengeteget léptünk előre, sok rendezvény
bizonyítja ezt, a futóversenyek, Balaton átúszások az edzőtermek egyre nagyobb népszerűsége.
Másik kérdésére azt tudom mondani, mint a sport szerelmese, hogy
1930-ban Szegeden egy kongresszuson, a nagyon híressé vált tudósunk,

Kitüntetések:
1983 Sport Érdemérem Bronz fokozat
1984 Ezüstgerely díj II. helyezés
1987 Öttusa Mesteredző
1999 Magyar Érdemrend Kiskereszt (Lovagkereszt)
2000 Magyar Olimpiai Bizottság Nívódíj
Honvédelemért I. Osztályú érdemérem
2009 Egyetemi Mester Oktató
2013 Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt
2015 Magyar Olimpiai Bizottság Érdemérem
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Szent-Györgyi Albert professzor hívta
fel a tisztelt publikum figyelmét a mindennapi testedzés fontosságára:
„Úgy értesültem, hogy még mindig
vannak iskolák, ahol napi öt óra tanítás folyik, ahol hetenként két torna óra
van, ahol tehát három napra előre kell
a gyermekeknek magukat kimozogniuk. Hát tudnak az urak három napra előre enni, vagy aludni? Ez, ami itt
folyik, ellenkezik nemcsak a fiziológia
és orvostudomány, de ellenkezik az
emberi józan ész legelemibb követelményeivel.”
Több mint nyolcvan év után már éppen ideje volt a megvalósítás elkezdésére, még ha a feltételek és kivitelezés
egyes helyeken kívánni valót is hagy
maga után, de legalább elindult…
A fontossága vitathatatlan, nem csak fizikai erőnlét szempontjából, de a sport
nevel és életszemléletet ad, adhat. Persze nagyon fontos lenne, hogy jó szakemberek kezébe kerüljön a feladat,
mert fontos, hogy a sport örömforrás is
legyen, ne pedig haszontalanul, értelmetlenül, futkározással, labdaterelgetéssel eltöltött idő.
Vitathatatlan viszont, hogy a sportlétesítményekben nagy volt a lemaradás.
– Evezzünk hazai vizekre. Mióta élnek
Sződligeten?
– 2007-ben költöztünk ide feleségemmel Budapestről, pontosabban Budáról. Nejem nagyszülei által volt itt egy
építkezésre alkalmas telek, ahova felépült jelenlegi lakhelyünk.
– Baráti Kör?
– 2010-ben csatlakoztam a Trianoni
emlékmű állítására alakult csapathoz,
amiből aztán megalakult a Sződligetiek Baráti Köre civil egyesület. 2015ben amikor az elnök, Millin Tamás,
elköltözése miatt lemondott posztjáról,
kértek fel és választottak meg a csapat
vezetésére.2016. óta vezetem a Baráti
Kört. Pályázatokból és tagdíjakból tartjuk fenn magunkat. Legfontosabbnak
a nemzeti ünnepeink, hagyományaink
ápolását, az ünnepek fontosságának
hangsúlyozását tartjuk. Igyekszünk
a községben azokat az ünnepeket is
ápolni, amit központilag nem tart meg
az önkormányzat, vagy az évek során
ennek a körnek a hagyományává vált.
Részt veszünk a falu rendezvényein, jó
kapcsolatot ápolunk a község testvértelepülésével Jólésszel is. Kölcsönösen

www.szodliget.hu

részt veszünk egymás rendezvényein.
Havonta tartunk megbeszéléseket, de
ott vagyunk a főzőversenyen és más
falurendezvényen is.
– Mire legbüszkébb az életéből?
– Határtalan szerencseként élem
meg, hogy a sportban élhettem le az
életem. Büszke vagyok, hogy tanítványaim a sportban elért sikerek mellett
valamennyien diplomát is szereztek.
Örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy
a MOB-ban eltöltött évek alatt közreműködhettem a versenysportnak az

olimpiákon elért eredményességében
és népszerűsítéséében.
– Három kívánság?
1. Szeretnék még jó egészségben és
boldog házasságban még sok évet eltölteni.
2. A Sződligetiek Baráti Körével szeretném továbbra is eredményesen megvalósítani célkitűzéseinket és terveinket.
3. Továbbra is szeretném segíteni a
magyar sportot a tapasztalataimmal.
Cris

Tanítványaim világversenyeken elért
eredményei:
Baráth Nándor
Buzgó József
Császári Attila:

1984. Junior VB csapat 2., 1985. Junior VB csapat 2.
1984. Barátság Verseny (olimpia helyett), csapat 1.
1981.Felnőtt Világbajnokság (továbbiakban: VB) csapat 2.
1982.VB. csapat 2.
Divéky Gábor: 1982. Junior VB. csapat 3.
Farkas Zsolt:
1986. Junior VB csapat 1.
Fábián László:
1982. Junior VB csapat 3., egyéni 4., 1983. Junior
VB csapat 1., egyéni 1., Felnőtt VB. csapat 2., 1984.
Barátság Verseny (olimpia helyett) egyéni 1., csapat 1.,
1984.Junior VB. csapat 2., egyéni 2., 1985.Felnőtt VB
csapat 2., 1986.Felnőtt VB csapat 2., 1987.VB. csapat
1., egyéni 3., 1988. Olimpia csapat 1., egyéni 7., vívás
párbajtőr csapat 6., 1989.Felnőtt VB csapat1., egyéni 1.
Horváth Zoltán: 1986. Junior VB csapat 1.
Martinek János: 1984. Junior VB csapat 2., 1985. Junior VB csapat 2.,
1987. Felnőtt VB csapat 1., 1988. Olimpia egyéni 1.,
csapat 1., 1989. Felnőtt VB csapat 1., váltó 1.
Az öttusa összetett versenysport, amely öt sportágból (lovaglásból, vívásból, lövészetből, úszásból és terepfutásból) áll össze. Modern pentatlonnak
is nevezik. A versenyek lebonyolítása lehet egyéni, csapat- vagy váltóverseny jellegű.
Az újkori olimpia felújítója, Pierre de Coubertin báró javaslatára elevenítették fel az ókori ötösviadalt a modern kor követelményeinek megfelelően.
Az öttusa először az 1912-es stockholmi olimpián szerepelt. Csapatversenyeket 1952-től 1992-ig rendeztek.
A sportágak sorrendje – összefüggésben a 2009-ben bevezetett szabályokkal – megváltozott (azelőtt lövészet, vívás, úszás, lovaglás és futás volt a
sorrend):
• vívás: párbajtőrvívás elektronikus találatjelzéssel, 1 tusra,
• úszás: 200 méteres táv teljesítése tetszőleges úszásnemben,
• lovaglás: egyes, kettes illetve hármas akadályokból álló díjugratás,
• kombinált futás-lövészet
(forrás:wikipédia).

OFFICINA MERTA
Vác, Március 15. tér 27.

15% karácsonyi ajándékcsomagokra
Érvényes: 2017. december 31.

LIGETKORZÓ KFT.
VEGYI ÁRU,
ÉDESSÉG
ÉS ITALDISZKONT



Kedvezménykuponok

ANIKÓ VIRÁG
2133 Sződliget, Szabadság tér 10.

2133 Sződliget, Ország u. 6.

10 % adventi koszorúk

5 % minden termék árából

Érvényes: 2017. december 31.

Érvényes: 2017. december 31.


ANIKÓ VIRÁG

KÍNAI BOLT

2133 Sződliget, Szabadság tér 10.

2133 Sződliget, Szabadság tér 10.

15 % cserepes növények

10 % ruházat, textilárú, cipő

Érvényes: 2017. december 31.

Érvényes: 2017. december 31.

BIOBARLANG KFT.

KLÉRI ANITA SZÉPSÉGTANÁCSADÓ

www.biobarlang.hu

2132 Göd, Pesti út 194.

10 % minden termék árából

15 % szempilla dauer

Érvényes: 2018. február 28.

Érvényes: 2018. február 15.

KLÉRI ANITA SZÉPSÉGTANÁCSADÓ

KLÉRI ANITA SZÉPSÉGTANÁCSADÓ

2132 Göd, Pesti út 194.

2132 Göd, Pesti út 194.

20 % kozmetikai arctisztítás

25 % speciális arckezelés

Érvényes: 2018. február 15.

Érvényes: 2018. február 15.



SÖRÖSKORSÓ WEBÁRUHÁZ
www.korsoaruhaz.hu

15% minden termék árából,
a házhoz szállítás ingyenes
Érvényes: 2017. december 31.

2133.Sződliget, hrsz 048/049
(Kossuth u. vége)

20% 30 perces lovasedzés,
vagy 120 perces lovastorna
edzés árából
Érvényes: 2018. március 31.



TÜNDÉRKERT LSE

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Raffai Andrásné

Szekeresné Baji Erzsébet

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Yuan Gang

Raffai Andrásné

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kléri Anita

Almási Ferenc

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kléri Anita

Kléri Anita

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Héder Tünde

Szemere Istvánné

SZŐDLIGETI ÉTELBÁR
2133 Sződliget, Dunai fasor 1.

EGZOTIKUS ÁRUK BOLTJA
2133 Sződliget, Ország u. 6.

10 % minden termék árából
Érvényes: 2017. december 23.

15 % minden termék
árából
Érvényes: 2018 február 28.


KREATÍVKID

2133 Sződliget Dunai fasor 2.

www.kreativkid.hu

15 % minden termék árából

5000 Ft költésnél 500ft kedvezmény,
kód: SZODLIGET500_2017
Érvényes: 2017. december 24.

KREATÍVKID

KREATÍVKID

www.kreativkid.hu

www.kreativkid.hu

10000 Ft költésnél 1000ft kedvezmény,
kód: SZODLIGET1000_2017

20000 Ft költésnél 2000ft kedvezmény,
kód: SZODLIGET3000_2017

Érvényes: 2017. december 24.

Érvényes: 2017. december 24.

10 % minden termék árából
Érvényes: 2017. december 24.

INGRID LAKBERENDEZÉS,
AJÁNDÉKTÁRGYAK

DAKAR AUTÓSISKOLA
2133 Sződliget, Somogyi u. 9.

15 % elméleti tandíj árából
Érvényes: 2018. február 28.



GOLDEN KIWI
2133 Sződliget, Dunapart hrsz 1227/7 (2-es főút)

BÍRÓ FERENC

2133 Sződliget, Somogyi u. 9.

biro.ferencne.judit@gmail.com
Tel.: +36 30 2700989

10 % minden
termék árából

20% kronobiológiai elemzésből

Érvényes: 2018. február 28.



Érvényes: 2018. január 31.



ZSIBÁRUHÁZ BIZOMÁNYI ÁRUHÁZ

Érvényes: 2018. február 28.


KOVÁCS KRISZTINA

KORZÓ BISZTRO

kovacscris@freemail.hu

2133 Sződliget, Ország út 6.

10% grafológiai elemzés

15% vendéglátásból

Érvényes: 2018. május 15.

2017. december 31.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Simon Endre

Tömör Beáta

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:
Matkovics Péter

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:
Horváth Jánosné

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Matkovics Péter

Matkovics Péter

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Plank Attila

Meiszter János

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:

Bíró Ferencné

Plankné Válint Ingrid

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván:
Tóthné Kovács Krisztina

www.szodliget.hu
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Féltávnál az élboly mögött

Sikeres rajt után lassult a pontgyűjtés
A Pest megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Északi csoportjában
szereplő Sződliget SMTE őszi szezonja hullámzóan sikerült. Csapatunk a jó
indulás után veszett lendületéből, de
a dobogósok ellen veretlen maradt és
végül a 13 csapatos mezőnyben – az
üldözőknél több meccset játszva – 4.
helyezettként várhatja a tavaszi folytatást.
Minden remekül kezdődött! A gárda az
első három fordulóban – igaz, a tabella
végén található riválisok ellen – sorra
begyűjtötte a három pontot. Ezeken a
mérkőzéseken összesen 13 alkalommal zörgették meg a mieink az ellenfél
hálóját. A megtorpanás jele volt, hogy
az ezt követő négy találkozó a nem túl
jól fizető döntetlennel fejeződött be.
Ezek között voltak, melyeket illett volna megnyerni a helyzetek alapján, de
volt olyan is, amikor vesztett állásból
mentette döntetlenre a 90 percet csapatunk.
A szokolyai győzelem után sajnos éppen hazai környezetben veszett el a veretlenség, ám ezt talán az ősz legjobb
teljesítményének hála a listavezető – és
a mindaddig pontveszteség nélkül álló
– Püspökhatvan elleni remivel javította
az SMTE.
Az idény hajrájában egy balszerencsés,
utolsó perces kapott góllal elvesztett
váci presztízsrangadó után zárásként

hazai pályán a csoport egyik legjobbjával szembeni szép győzelem tette
teljessé a sorozatot.
A 12 mérkőzésen végül 20 pontot szerzett a Sződliget, amely 5-5 győzelem
és döntetlen mellett mindössze kétszer
szenvedett vereséget. A csapat 33 gólt
rúgott és 23 találatot kapott az eddigiek során. Góljaink közül a házi gólkirály Honti Bence 15-öt vállalt, amivel
a csoport góllövőlistáján is előkelő helyen áll. Drozgyik Norbert elsősorban
a szezon elején rongálta az ellenfelek
hálóját és végül 9 találatig jutott.

A bajnokság tavasszal folytatódik. (A
mieink sorsolását a mérkőzések időpontjával következő lapszámunkban
közöljük.) A Sződliget SMTE számára
akkor is nehéz feladatok sorakoznak
majd, hiszen a versenykiírás szerint
– a tervezett átszervezés miatt – mindenképpen a mezőny első felében kell
zárni ahhoz, hogy meghosszabbítsa a
csapat a harmadosztályú tagságát.
Addig is jó pihenést a fiúknak, majd
sikeres felkészülést a folytatásra.
HAJRÁ SZŐDLIGET!
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Már Sződligeten is átadási ponttal!
Elindultunk!
Rendeljetek!
Az ÉN Kosaram Vásárló
Közösséget annak érdekében indítottuk el,
hogy azok akiket érdekel mit tesznek a család
asztalára és az honnan
származik, valamint szeretnék erősíteni a helyi
illetve környékbeli gazdákat és kistermelőket
azt biztos és ellenőrzött háttérrel megtehessék. Fontos irányelvünk, hogy csak ellenőrzött kistermelőket, gazdálkodókat

2017. novemberében megalakult a Közösségi Ház kézműves klubja. A foglalkozásokon bárki , érdeklődésétől
függően részt vehet. Novemberben szappankészítés,
gyertyaöntés, decemberben pedig adventi koszorú készítés, ajándékkészítés volt a programban. Januárban a
tervek szerint szalvétatechnikával ismerkedhetnek meg
majd az érdeklődők. A foglalkozásokon szeretnénk
ha minél több család venne részt, szülők, nagyszülők,
gyerekek együtt megismerkedve a számtalan kézműves
technikával.

ajánlunk figyelmetekbe. Véleményetek, legyen az pozitív
vagy negatív, tovább erősíti gazdáink minőségbe vetett hitét
és azon törekvését, hogy Ti mindig kiváló élelmiszerekhez
juthassatok.
A kosár heti rendszerességgel működik ami azt jelenti, hogy
összegyűjtjük a megrendeléseket, továbbítjuk a termelők
felé, akik egy adott napon leszállítják az átvételi helyre,
ahonnan ti hazavihetitek az összekészített csomagjaitokat.
Környékbeli gazdák, kistermelők megkeresése folyamatban
van, bemutatásukkal ti is megismeritek Őket. Hívjátok meg
ismerőseiteket, akiket érdekelhet az ÉN Kosaram kezdeményezés!
Köszönöm: Csancsár Erika
itt tudsz rendelni: http://enkosaram.hu/

Ön melyik csapatba tartozik?
Várjuk kedves olvasóinkat
2018-ban is kicsi, de erős könyvtárunkba.

www.szodliget.hu
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Művészeink sikere

A Kormányhivatal szervezésében
hétről hétre mutatkozhatnak be
Budapesten a Városházán a járások
művészei. 2017. november 9-én
került sor a váci és vecsési járás
művészeinek alkotásaiból rendezett
kiállítás megnyitójára, ahol büszkén
mondhatjuk Sződliget képviselte
magát a legtöbb, hét művésszel.
Benk Katalin, Kardos Tibor, Kardos
Éva, Kalmár Kornélia, Kalmár
Géza, Fodor Erika és Válint Ingrid.
Gratulálunk!

Egy közösség élete
Októberben rendes évi szakmai konferencián vettem részt
Gödöllőn.Évek óta Budapest és Pest megye szakemberei
együtt értekeznek a rendezvényre ahol közvetlen információkat kapunk száraz törvényi módosításokról, hallgatunk
szakmai előadást, látogatunk intézményt és a vendéglátó kulturális csemegékkel is szórakoztatja a szakmát, nem
titkoltan meghívást remélve jelen esetben a Cimbali Band
zenészeinek.
A sorban központok, házak és intézmények mögött az utolsó helyen állok, mint közösségi színtér, létszámilag pedig
csodaszámba megyek a szakmán belül „egyszemélyességemmel”, mert hát még a közfoglalkoztatott, alig van nyitva, kis falvak szakembere mellett is van egy takarító. Persze
van is mit takarítani, mondjuk a nagytermünknek megfelelő
előteret és az abból nyíló háromszoros nagyot és még egy
kicsit a könyvtáron kívül, ahol keresztbe is vannak polcok,
meg tér a számítógépnek és asztaloknak…
Irigykedem, persze, sokszor nagyon, elkeseredek is, meg
nem is értem… aztán vacsorára már engem irigyelnek

amikor elmesélem milyen élet zajlik nálunk, mennyit vagyok(unk) nyitva, milyen igények vannak és hogyan éljük itt
ebben a parányi színtéren az életet.
…mert van két német csapatunk, akik már években számolják létüket, hétfő este ha esik, ha fúj jóga van, kedden a
Ráérek klub süt, havonta délutánonként pedig a női nyugdíjasok érkeznek három órára. Szerdán gyógytorna előzi meg
a németet, délután a picik táncolnak, csütörtökön Baba-mama klub délután pedig Senior tánc, havonta egyszer pedig
még férfi nyugdíjas klub is van.
Pénteken Barangolók és más szervezetek érkezhetnek, de
szombaton is van program, egyre több, tanfolyamok, Okos
nők vagy baráti társaságok veszik birtokba a házat. A falakon havonta változik a kiállítás helyi és távoli művészek
alkotásaiból. A megunt könyveket elfogadjuk a kinőtt ruhát
rászorulóknak eljuttatjuk azt a kis diót eladjuk… A könyvtárnak van nyitva tartása, de bármikor betérhetnek könyvért
ha itt vagyok… meg egy kávéra, teára.
Várjuk! Sződligeten ilyen a hétköznapok közösségi élete.
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Jézus megszületett!
Jött a tél. Reméljük hullani fog a hó,
fehér Karácsonyunk lesz. De mit jelent számunkra a Karácsony? Valóban
Krisztus, a Megváltó születését, vagy
fejfájást az ajándékok megvásárlásánál, kimerültséget, mire elkészítjük a
többfogásos menüt?
A Karácsony nekünk, hívő embereknek Krisztus születését, a szeretetet,
a békét kellene, hogy jelentse, de a
női lapok tanulsága szerint az ünnep
együtt jár egy folyamatos kapkodással,
időzavarral; tanácstalansággal, hogy
mit tegyünk a fa alá. Statisztikák szerint
Karácsonykor a legtöbb az öngyilkosságok száma. Sokan ekkor döbbennek
rá arra, mennyire magányosak, menynyire szeretet nélkül, siváran élnek.
Másfelől viszont ilyenkor kinyílik a
szívünk és sok esetben a pénztárcánk
is; szintén statisztikai adat, hogy a jótékonykodások száma is megnő ebben
az időszakban, többen ezt “letudva”
nyugtatják meg lelkiismeretüket. Aki
nem templomjáró, az is elmegy ilyenkor az éjféli misére, mert ez így szokás.
Érdemes elgondolkodnunk azon, mit
jelent számunkra ez az ünnep. Mit tehetünk ebben az időszakban családunkért, a körülöttünk élő emberekért, hogyan kerülhetünk Jézushoz közelebb
ez alatt az időszak, már az Advent, a
készülődés ideje alatt. Készítsük fel szívünket a Megváltó eljövetelére, engedjük be Őt a szívünkbe!
„Ma született a mi Üdvözítőnk, örvendezzünk! Nem szabad szomorkodnunk akkor, amikor az élet születését
ünnepeljük; annak az életnek a születését, aki kioltotta belőlünk a haláltól
való félelmet, és ígéretével az örök élet
örömét oltja belénk.”(Nagy Szent Leó
pápa beszédeiből)
Kedves Olvasók!
Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket
és Reményteljes Boldog Új Esztendőt
a Róm.-kat. Egyházközség nevében kíván:
Szaniszló atya, plébános

Karácsonyi program a katolikus templomban:
december 23. 17.00 – szentmise, utána (kb.18 órakor) Karácsonyi hangverseny
– Hortus M. Singers
december 24. Advent 4. vasárnapja
miserend: 8-kor és 9.30-kor
16.00 – Karácsonyi műsor
az éjfélimise
december 25. Urunk Születése főünnepe
miserend: reggel 8-kor, 9.30-kor (utána a pásztorjáték)
és este 6 órakor
december 26. Szent István első vértanú ünnepe
miserend: reggel 8-kor és este 6 órakor
december 27. Szent János Apostol és Evangélista ünnepe
miserend: 17.30-kor
december 28. Aprószentek ünnepe
miserend: 17.30-kor
december 29. Karácsony nyolcada alatti 5. nap
miserend: 17.30-kor, utána szentségimádás
december 30. A Szent Család ünnepe, előeste
miserend: 17.00-kor, mise után családáldás
december 31. A Szent Család: Jézus, Mária, József ünnepe
miserend: reggel 8-kor, 9.30-kor és este 6 órakor.
Minden szentmisén ünnepélyes hálaadás a múlt évért,
beszámoló, családáldás.
január 1.
Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, a Béke Világnapja
miserend: 9.30-kor és este 6 órakor
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Karácsonyi finomság – narancslekvár
•
•
•
•

6-7 nagyobb narancs
2 citrom
cukor
fahéj, csillagánizs (elhagyható)

Az alaposan megmosott narancsok héját egy zöldséghámozóval leszedem, ügyelve, hogy véletlenül se maradjon rajta
fehér rész. Ugyanígy meghámozok egy citromot is. Egészen
vékony kis csíkokra vágom a héjat. A meghámozott narancsokat a fehér részüktől is megszabadítom, majd felszeletelem., ugyanígy a meghámozott citromot is. Lemérem a héjjal együtt és ugyanannyi vízzel felengedem, a másik citrom
levét belefacsarom. Letakarom és egy napig állni hagyom.

Másnap felforralom és 20 percig főzöm. Ismét letakarom és
egy napig állni hagyom.
Harmadnap lemérem a súlyát, a vízzel együtt, és ugyananynyi cukorral felfőzöm. Én ekkor tettem bele a fűszereket, de
ezek elhagyhatóak. Akkor van készen, ha porcelán tányérra
cseppentve azonnal megdermed, ez kb. 30 perc.
Sterilizált üvegekbe töltöttem, lezártam, majd 5 percre fejtetőre állítottam. Száraz dunsztban hagytam kihűlni.
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Idősek napja Sződligeten
Településünk önkormányzata ebben az esztendőben is
megrendezi hagyományos Idősek Napi ünnepségét,
melyre ezúton is nagy szeretettel

MEGHÍVUNK

minden 70 éven felüli sződligeti lakost.
Az invitálást minden kedves érintett örökifjú polgárunkhoz
személyes meghívóban is elküldtük.
Az esemény helyszíne:
Gárdonyi Géza Általános Iskola tornaterme
A rendezvény időpontja: 2017. december 9. szombat 14.00
Fellépő sztárvendég: Parlando Színház
Műsoron: musicalrészletek gyermekelőadásban
A rendezvény természetesen ingyenes, az önkormányzat a megjelent polgárokat vendégül látja és
a szokásoknak megfelelően minden megjelent 70 év feletti polgárának ajándékcsomagot ad át.
Kérjük, akinek szüksége van segítségre a szállításban, az az előtte lévő napokban jelezze telefonon
a 27/590-095-ös szám 113-as mellékén, vagy Pintér Tiborné 70/469 7543-as telefonszámán.

KÖZÉLETI MAGAZIN

Találkozzunk egy jó hangulatú,
fiatalos ünnepen – minden érintett
sződligetit nagy szeretettel várunk!

Sződligeti

hírforrás

Felelős kiadó: Sződligeti Közösségi Ház vezetõje, Tóthné Kovács Krisztina l A szerkesztőség és a kiadó
címe: 2133 Sződliget, Szent István u. 29. l e-mail: hirforras@szodliget.hu l A szerkesztőség kéziratokat
nem őriz meg. l A kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett leveleket, írásokat szerkesztett,
rövidített formában közölje. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Sződligeti Hírforrás
bármely fotóját, írott anyagát részben vagy egészben csak a kiadó előzetes írásbeli engedélyével lehet
újraközölni. l A megjelenő hirdetések tartalmáért a szerkesztõség nem vállal felelősséget. l A lapban
megjelent anyagokhoz szerzői jogok kapcsolódhatnak. l Nyomdai elõkészítés és nyomdai munkák:
Grafit Pencil Nyomda l ISSN 2062-3240

Ősszel történt...

Sződligeti
CsúszKarácsony
Első alkalommal kerül megrendezésre a Sződligeti CsúszKarácsony.
A gyönyörűen felújított főtéren ez a Karácsony más lesz!
A Sződligetiek megérdemlik, hogy egy igazán ünnepi hangulatban,
teljen ez az ünnep.
A hagyományokhoz híven ebben az évben is felállítjuk a Község Fáját,
de ajándék is kerül alá.
2 héten keresztül egy nagy jégpálya nyújt majd szórakozást kicsiknek
és nagyoknak a Szabadság téren a Karácsonyfa alatt!
A jégpálya természetesen ingyenes lesz mindenki számára.
Nyitva tartás:
december 21-23-ig 9 órától 21 óráig
december 24-én 9 órától 15 óráig
december 25-30-ig 9 órától 21 óráig
december 31-én 9 órától 24 óráig
január 1-4-ig 9 órától 21 óráig
Nyitónap:
2017. december 21-én 16.30-tól, amíg a kedvünk tartja…
Várjuk önöket élő zenével, lesz forró puncs és meleg tea mindenkinek.

Egyetlen feladat van csak, ki ne maradj belőle!

