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Épülünk–
Szépülünk

Orvosi rendelő 
folyamatban levő 

felújítása

Készül a Határ úton lévő esővízelnyelő
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Tisztelt Sződligeti Polgárok!
Mozgalmas volt a nyár településün-
kön. A Határ utat teljes hosszában fel-
újítottuk. De nem csak új aszfaltréteg 
került az útra, hanem építettünk az út 
mellett egy olyan járdát, amit kerékpá-
rosok is használhatnak. Nagy szükség 
volt erre, mert az iskolába igyekvő gye-
rekek, vagy a munkába menő felnőttek 
gyalogosan mind az út szélén haladva 
mentek a buszmegállóba. Csak a vé-
letlenn köszönhető, hogy eddig nem 
történt tragikus baleset. Vajon miért 
alakult ki ez a helyzet? Szabályozás 
hiánya miatt nagyon sokan, az akko-
ri kor divatjának megfelelve, a házuk 
alá építették a garázsukat. Ennek több 
hátrányos következménye is lett. Egy-
részt nem lehetett kialakítani egy fo-
lyamatos járdát, mert 20 méterenként 
garázslejáratok szakították volna meg. 
A globális felmelegedés miatt megvál-
tozott az időjárás is. Ritkán esik az eső, 
de amikor elered, akkor felhőszaka-
dás van. A csapadékvíz elönti ezeket 
a garázsokat. Erre is kellett valamilyen 
megoldást találni. Az út Vác irányába 
eső szélén egy vízelvezetési rendszert 
építettünk ki, ami az úton összegyűlő 
esővizet szikkasztókba vezeti. 

Utat építettünk a Csörögi majorban is. 
Sződligetnek ez a része az M2 -es má-
sik oldalán helyezkedik el. 15 család 
él a majorban, akik ezután nem sáros, 
pocsolyákkal tarkított mezőgazdasági 
úton, hanem a XXI. században elvár-
ható, szilárd burkolatú úton tudják 
megközelíteni otthonukat.
Felújításra került az Egészségház is. 
Eredetileg 15 millió forintot szánt erre 
a képviselő testület, de ennél többet, 
17 millió forintot költöttünk az épü-

letre. Korábban, a magas 
fűtési számlák miatt, ösz-
szevontan rendeletek a 
háziorvosok. A képvise-
lő-testület megállapodott 
az orvosokkal, hogy az 
energetikai felújítás után, 
váltott műszakban, egyik 
orvos délelőtt, a másik or-
vos délután fog rendelni. 
Ezzel megoldódik a tele-
pülésen az állandó orvosi 
jelenlét, a zsúfolt váró és 
a parkológond problémá-
ja is. 
Pénz hiányában most 
nem tudtuk tovább foly-
tatni a rendelő felújítását. 
Az épület utca felé eső 
részében, a volt gyermek-
orvosi rendelőben, egye-
lőre csak a nyílászárókat 
cseréltettük ki. Amint 
rendeződnek az anyagi-
ak, folytatni szeretnénk 

a szakorvosi rendelő kialakítását. El-
képzelésünk szerint a hét különböző 
napjain olyan vállalkozó szakorvosok 
rendelhetnének itt, mint pl. urológus, 
nőgyógyász vagy kardiológus. 
Felújítottuk az összes játszóteret ezen 
a nyáron. Van, ahol új játékot telepítet-
tünk, pl. a Hivatal melletti játszótéren 
új játékot telepítettünk, egy fészekhin-
tának örülhetnek a gyerekek. Ha már 
gyerekekről van szó akkor fontos meg-
jegyezni az, hogy önkormányzat egy 
hónapos napközis tábort szervezett a 
sződligeti gyerekek részére, ezzel is 
enyhítve a szülők gyerekelhelyezési 
problémáit a szünidő alatt. 
Újságunkban egy pályázatot hirde-
tünk meg. Tűzifával akarjuk segíteni 
rászoruló lakótársainkat. Volt koráb-
ban is ilyen pályázat, de ott a fa árát, 
állami pályázatból fedeztük. Sajnos 
a pályázati feltételek olyanok, hogy 
abban nincs köszönet. A pályázat ke-
retein belül megmondják, hogy hon-
nan, mennyiért és milyen tűzifát kell 
vennünk. Egy idős ember nem tudott 
mit kezdeni a frissen vágott (ezért 
nyers), erdei köbméteres kiszerelés-
ben (1,70 hosszú) fatörzsekkel.
Elképzelésünk szerint most méretre 
vágott, kalodás kiszerelésben házhoz 
szállított, szárított tűzifára adhatnak 
be igényt a pályázati kiírásnak megfe-
lelő lakótársaink, 600.000 Ft-os keret 
erejéig. Kérem, csak azok adjanak be 
pályázatot, akik valóban megfelelnek 
a  kiírásnak.
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Önkormányzati képviselőink 
júniusi döntései

A június 15-én meg-
tartott rendes havi 
ülés bevezető ré-
szében a mandá-
tummal rendelke-
zők vita nélkül, 
egyhangú szava-
zással fogadták el 
a lejárt határidejű 
határozatok végre-
hajtásáról benyújtott 
polgármesteri előterjesz-
tést. Ezt követően Juhász Béla 
tájékoztatta a testületet, hogy a Nem-
zeti Közútkezelő felé négy helyszínre 
nyújtott be az önkormányzat igényt 
gyalogos átkelőhely létesítésére. Ezek 
közül a Dunai fasor Árpád utcai, illet-
ve Hunyadi utcai kereszteződésénél 
lehetséges zebra megvalósítása. Az el-
készített terv közútkezelői jóváhagyása 
után egyenként 2 millió forintból lehet-
ne elkészíteni a zebrákat. Döntést igé-
nyel majd a szeptemberi ülésen az is, 
hogy érdemes-e a 2-es útra korábban 
elhelyezett sebességmérő berendezést 
közel 800 ezer forintért megjavíttatni. 

Egyhangúlag elfogadott beszámolók
Első napirendi témaként a Közösségi 
Ház működéséről készített anyagról 
született döntés. Tóthné Kovács Krisz-
tina által elkészített részletes beszá-
moló tartalmával minden képviselő 
egyetértett és a 2017. júniusától 2018. 
júniusáig tartó időszak tevékenységét 
egyhangú voksolással hagyta jóvá. 
Mint ahogyan a Sződligetért Közala-
pítvány működését felölelő beszámo-
lót is. Mint azt Bácskai Edit bizottsági 
elnök értékelésében elmondta: az ala-
pítvány minden évben közreműködik 
az Idősek Napja és a Falukarácsony 
megrendezésében, mérlege, beszámo-
lója mindig korrekt.

E  lőző – júniusban megjelent – lapszámunk óta egy munkaterv szerinti tanácskozást tartott 
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. A következőkben az ezen tör-
ténteket foglaljuk össze.

A helyi adóbevételekről és kintlévősé-
gekről adott számot dr. Törőcsik Edit 
jegyző. Mint az a vita során elhangzott, 
az adócsoport jelentősen csökkentette 
a kintlévőségeket. Dr. Czirjákné Tábori 
Györgyi megemlítette, hogy a 2015-ös 
36 millióról ez az összeg 23 millió alá 
mérséklődött, ami kiegyensúlyozott 
adókezelést mutat. Magas színvonalú-
nak értékelte a testület a Csemeteliget 
Napközi Otthonos Óvodában folyó 
munkát is. Így – mivel a jogszabály 
szerint amennyiben az intézményve-
zető elvégzett tevékenységével a fenn-
tartó és a nevelőtestület is elégedett 
és ismételt megbízásával egyetért, a 
pályázat mellőzhető - a jelenlegi intéz-
ményvezetőt, Hanákné Durján Ilonát 
2018. szeptember 1-től határozott idő-
re, újabb 5 éves időtartamra megbízták 
a vezetői feladatokkal.

A gyermekek és a külterületen élők ér-
dekében
Miután benyújtott kérelemre hozzájá-
rultak egy Orgona utcai ingatlan vil-
lamos-energia ellátásához szükséges 
munkák elvégzéséhez, a képviselők 
kijelölték a Csörögi majorhoz vezető 
martaszfaltos út kivitelezőjét: a mun-
kát közel 3,3 millió forint értékben, 
a három pályázó közül az Útmes-
ter-Hanó Kft. nyerte el. Mint azt Juhász 

Béla hangsúlyozta: 
ugyan Sződliget 
belterületi útjai 
már 100%-osan 
szilárd burkolatú-
ak, Sződliget kül-
területén, az M2-

es út túloldalán, 
a tangazdaságtól 

balra található Csö-
rögi majorban élő 14 

család számára is szeretné-
nek komfortos körülményeket 

teremteni.  
A következő két napirendi téma so-
rán – szociális indokok miatt – az 
önkormányzat a korábbi vevőtől visz-
szavásárolt, majd ismét értékesítésre 
hirdetett egy barackosi ingatlant. Majd 
egyetértettek azzal is, hogy szükséges 
az óvodai zsírfogó cseréje, ezért 1,4 
millió forint átcsoportosításával megte-
remtették ennek anyagi forrását. Végül 
szintén a gyermekintézményt érintő 
előterjesztés szerint – törvényileg előírt 
kötelezettségnek eleget téve – elfogad-
ták az óvoda Honvédelmi Intézkedési 
Tervét (!!!).

Sződliget idei kitüntetettjei
A tíz, nyílt ülésre felvett napirendi té-
mán kívül ezúttal zárt ülést is tartott a 
testület: ezen három önkormányzati 
kitüntetésről született döntés.
Eszerint az idén alapított Sződliget Dísz-
polgára címet adományoztak dr. Barta 
Györgyi háziorvosnak. Sződligeti Kated-
ra Díjat vehet át: Báli Péterné tanárnő, 
Kápolnainé Dégi Lívia tanítónő és Juhos 
Júlia óvodapedagógus. Sződliget Kiváló 
Tanulója díjat idén Kröel-Dulay Gáspár 
kapja kiváló tanulmányi eredményéért. 
Az elismerések szeptember 1-jén, a Fa-
lunap helyébe lépő Sződliget Feszt ün-
nepségsorozat keretén belül kerülnek 
átadásra.
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A sződligeti képviselő-testület ko-
rábbi döntésének megfelelően idén 
első alkalommal adják át a Sződliget 
Díszpolgára címet. A kitüntetettet, 
DR. BARTA GYÖRGYI háziorvost 
aligha kell bemutatnunk az olvasók-
nak, ezért életéről, orvosi hitvallásá-
ról és terveiről kérdeztük.

- Doktornő, szívből gratulálunk a dísz-
polgári címhez. Hogyan értesült az el-
ismerésről és mit jelent ez önnek?
- A díszpolgári cím odaítéléséről le-
vélben értesültem. Rendelés közben 
kaptam meg, nagyon meglepődtem, 
ugyanakkor nagy örömmel töltött el, 
mert úgy éreztem, hogy ebben jut ki-
fejezésre a polgárok és betegeim irán-
tam érzett szeretete.
- Sok gyermek játszik doktorosdit, 
ám döntő többségükből mégsem lesz 
felnőtt korában orvos. Önnél hogyan 
és miért valósult meg a gyermekkori 
álom?
- Valóban, az orvosi hivatás választá-
sa gyerekkori álmom volt, ami azért 
nem egyből teljesült. Szüleim gyógy-
szerészek voltak - apám orvos szere-
tett volna lenni, csak neki nem sike-
rült. 
- Önnél hogyan és miért valósult meg 
a gyermekkori álom? Hol és milyen 
feladatokkal kezdte pályafutását?
- Ráckevén érettségiztem 1963-ban, 
először Budapestre jelentkeztem, de 
helyhiány miatt abban az évben nem 
vettek fel. Egy évre rá Szegeden nyer-
tem felvételt. Egyetemi tanulmánya-

imat 1970-ben fejeztem be és Vácon 
helyezkedtem el: négy évig háziorvos-
ként dolgoztam ott. Majd bekerültem a 
váci kórház I. sz. belgyógyászati osztá-
lyára, ahol egy igen nagy tudású orvos, 
dr. Branyiczky László volt a főorvos. 
1980-ig dolgoztam az osztályán, köz-
ben belgyógyászati szakvizsgát tettem. 
Az ott folytatott munka igen sokrétű 
volt, nagyon sok elméleti és gyakorlati 
tapasztalatot szereztem. Ezt követően 
nagy váltás következett be, ugyanis 
1980 májusától szervezési feladatok-
kal bíztak meg: így lettem Vác város és 
járás egészségügyi osztályának a veze-
tője. Ezt a munkát tíz évig láttam el, ez-
alatt társadalom orvostan szakvizsgát 
szereztem. 1990-ben visszamentem a 
kórházba és három évig ismét belgyó-
gyászként dolgoztam.
- Mikor került Sződligetre háziorvos-
nak? 
- Éppen negyed évszázada, 1993-ban 
Tesánszky doktor nyugdíjazása foly-
tán megüresedett a sződligeti I. számú 
háziorvosi praxis, amit megpályáz-
tam. 1993. május elsejével neveztek ki 
Sződligeten háziorvosnak. Azóta meg-
szakítás nélkül itt dolgozom.
- Kérem, meséljen a családjáról.
- 1969-ben kötöttem házasságot. Fér-
jem dr. Matusovits Árpád a váci kór-
házban dolgozott sebészként 40 évig. 
Két gyermekem van. Fiam 1971-ben, 
lányom 1973-ban született. Egyikük 
sem választotta a mi hivatásunkat, bár 
lányom az egészségügyben dolgozik. 
Sajnos unokánk nincs.
- Egy háziorvos aligha bővelkedik sza-
badidővel. Ha mégis akad valamennyi, 
mivel tölti ki azt?
- Szabadidőnk mindig kevés volt, ré-
gebben sokkal többet kellett ügyelni, 
készenlétet tartani - keveset voltunk a 
családdal. De amikor tehettük kirán-
dultunk itthon és külföldön egyaránt. 
Az utóbbi időben új szenvedélyem lett: 
a természet fotózása.

a DOKTORNŐ

Sződliget díszpolgára:

- Úgy képzelem, egy háziorvosnak na-
gyon nehéz a munkája, a felelősség 
elviselése, a szinte állandó készenlét 
a segítség megadásához. Ugyanakkor 
minden bizonnyal sok pozitív hatás, 
élmény is éri. Mondana ilyenekre pél-
dákat?
- A hivatásunk teljes embert kíván, 
nem lehet egyetlen pillanatra sem la-
zítani és nagy a felelősség, főleg a há-
ziorvosi munkában, mert az orvosnak 
adott szituációban teljesen egyedül 
kell dönteni. De pont ez teszi széppé 
ezt a munkát! Nem tudok konkrét ese-
teket kiragadni, de minden egyes eset, 
ami gyógyulással végződött, elégedett-
séggel tölt el. A sikertelenség pedig 
arra sarkallja a gyógyító embert, hogy 
újra gondolja a történeteket és merjen 
változtatni. A betegek mosolya, javuló 
állapota. köszönete ad erőt nap, mint 
nap a folytatáshoz.
- Azt hallani a községben, hogy hama-
rosan pihenni küldi a sztetoszkópját…
- Szeptemberben lesz 48 éve, hogy or-
vosként dolgozom. Valóban szeretném 
belátható időn belül átadni a praxisom, 
de csak akkor, ha megnyugtató módon 
tudom átadni az utódomnak.
Egy olyan életpálya megkoronázása le-
het tehát a Sződliget Díszpolgára cím, 
amely során megszámlálhatatlan baj, 
betegség, fájdalom és félelem változott 
át a doktornőnek hála megnyugvássá, 
gyógyulássá. Olyan EMBERT ismer el 
településünk, aki közismert fáradha-
tatlanságáról, önfeláldozó munkájáról, 
az ÉLET szebbé, jobbá tételéről. Azt 
gondolom, minden volt, jelenlegi és 
jövőbeli betege nevében szívből gratu-
lálhatunk a díjhoz.
Kedves Doktornő! Köszönjük mind-
azt, amit eddig értünk tett és tenni fog. 
Nagyon jó egészséget és rengeteg bol-
dogságot kívánunk a jövőben is. Isten 
éltesse sokáig! 

Kereszturi Gyula

dr. Barta Györgyi,
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és így a Zöld Híd által közzétett leadási 
időpont előtti napokban szervezetten 
összeszednék a lomokat?
- Én is gondoltam erre a megoldásra. 
Megkerestem az illetékes hatóságokat 
és megtudtam, hogy  ekkora mennyiség 
szervezett begyűjtése engedélyköteles. 
Ehhez hulladékgazdálkodási szerve-
zetté kellene alakulni. Viszont ez gaz-
daságosan csak több település összefo-
gásával lehetséges. És tulajdonképpen 
„fel is találtuk” a Zöld Hidat. Másrészt: 
ez az önkormányzat által finanszíro-
zott „akció” több milliót emésztene fel, 
amit sem a szolgáltató cégtől, sem a 
„kukaholdingtól”, sem az államtól nem 
kapnánk vissza. Arról nem is beszélve, 
hogy az ismertetett feltételek (szemé-
lyes, maximalizált mennyiségű leadás 
és a leadott lom „kísérése”) sem teszik 
ezt lehetővé.
- Viszont a fejünk felett lebeg a környe-
zetvédelmi katasztrófa veszélye…
- Látni, hogy a hulladéklerakók sorra 
megtelnek és persze, senki sem szeret-
ne a közelében újakat. Már külföldre 
sem lehet szállítani a kevert szemetün-
ket, mert nem veszik át. Sürgető kér-
dés annak megoldása, hogy kevesebb 
hulladékot „termeljünk”. Az államnak 
ez irányba ható intézkedéseket kellene 
tennie. Sajnos, én jelenleg nem látom 
ezeket.
- Előrelépés lenne, ha a szelektív hul-
ladékgyűjtés mindenki számára elér-
hetővé válna. Például több köztéri sze-
lektív konténert lehetne kihelyezni.
- A szakértők szerint a lakosság jobbá-
ra lomtalanítási lehetőségként tekint 
ezekre. Így jelentős pluszköltségek 
keletkeznek. Ráadásul – úgy tudom – 
minden egyes konténer tartalmát Sződ-
ligettől távolra, Gödöllőre szállítják, 
ahol kézzel újraválogatják a tartalmát. 
Mert csak így lehet a különböző sze-
lektív fajtákat feldolgozó üzemekbe 
vinni. Ismétlem: csökkenteni KELL a 
keletkező szemétmennyiséget. Ha az 
állam nem lép, akkor a lehetséges mó-
dokon egyénileg is.

embere, sem eszköze nincs a koráb-
ban megszokott módon, településen-
ként elszállítani a lomokat.
- Így viszont fennáll a veszélye, hogy 
az elszállítatlan lomok elöntik az er-
dőt! Mit tud tenni az önkormányzat 
ennek megelőzésére?
- Nem csupán a sződligeti, hanem az 
ország összes önkormányzata tehe-
tetlen, hiszen még hulladékkezelési 
jogosultság sem illeti meg. Ahol egy 
tehetősebb önkormányzat meg tud fi-
nanszírozni egy-egy teljes helyi lomta-
lanítást, akkor abból az összegből sem 
lát a megbízott szolgáltató egyetlen fil-
lért sem. Ugyanis az a pénz is az állami 
hulladékkezelőhöz – népi nevén a „ku-
kaholdinghoz” megy.
- Felmerül a kérdés: nem lenne-e meg-
oldás, ha önkormányzatunk bérelne 
gépjárműveket, megfizetne embereket, 

- Polgármester úr! Sok sződligeti portá-
ján halmozódtak fel lomok, melyeket 
immár nem gyűjt be senki. Miért ala-
kult ki ez a helyzet?
- Ezt a tevékenységet településünkön 
a Zöld Híd végzi. Tudni kell, hogy 
az általunk befizetett szemétdíj a cég 
költségeinek a felét sem fedezi. Sőt, 
a szelektív hulladék értékesítéséből 
származó bevétel immár nem a be-
gyűjtő szolgáltatóhoz megy, hanem 
az államhoz. A Zöld Hídnak már 
számla kiállítási joga sincs, a gép-
parkját nem tudja szinten tartani sem 
számában, sem állagában. Tudni kell 
még, hogy a szolgáltató cég mögöt-
ti önkormányzati társulás – melynek 
tagja Sződliget is - nem nyereségori-
entált. A nonprofit módon történő te-
vékenység pedig egy ideje már nem 
fedezi a költségeket. Egyszerűen sem 

Lomtalanítási lehetőség     
Tisztelt Sződligeti Polgárok!

Mint azt már korábban több alkalommal jeleztük, a településünkön a hulla-
dékbegyűjtést végző szolgáltató (Zöld Hí B.I.G.G. Nonprofit Kft.) műszaki és 
gazdasági problémák miatt felfüggesztette az eddig megszokott módon törté-
nő lomtalanítást és elektronikai hulladék begyűjtést. 
A cég tájékoztatása szerint – meghatározatlan ideig - az alábbiakban ismer-
tetett módon lehet majd a sződligetieknek az ingatlanjukon felhalmozódott 
felesleges lomokat leadni.
A szolgáltató 2018. október végéig az erre alkalmas telephelyein regisztrált 
és díjmentes átvételt biztosít. Így a sződligetiek a következő napokon szállít-
hatják be a maximum 1,5 köbméter nagyságú lomokat:
Kerepes Ökörtelep-völgy (Gödöllő, Repülőtéri út vége) – szeptember 15., 
szeptember 29., október 13. és október 27. Ezen napokon 7 és 15 óra között 
veszik át a lomokat.
Nógrádmarcali hulladéklerakó – szeptember 22. és október 6. Szintén 7 és 
15 óra között.
A leadásra mindenkinek egy alkalommal lesz lehetősége lakcímkártya és egy 
évnél nem régebbi hulladékgazdálkodási díj befizetését igazoló dokumen-
tum bemutatásával. A hulladékokat személyesen lehet leadni. (Másnak adott 
megbízás esetén is személyesen kísérni kell.) 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata

Megkérdeztük a polgármestert – a lomtalanításról
Mint azt lapunkban is olvashatják, a „házhoz jövő” lomtalanítás helyett a szolgáltató „lerakóhoz 
menő” lehetőséget biztosít idén a sződligeti polgárok számára is. A nyár végén igen aktuális témát – a 
lakosokban is felmerülő kérdések tükrében – Juhász Béla polgármesterrel jártuk körül.
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A támogatásban részesíthetők köre:
- Sződliget Nagyközség Önkormányzatától települési támo-
gatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesült. (A pályázat kapcsán települési támogatásnak 
tekintendő a lakásfenntartási támogatás, az eseti segély, a 
temetési segély)
 vagy
- Sződligeten személyes gondoskodást nyújtó szociális, 
vagy gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó étkeztetés-
ben, házi segítségnyújtásban, családsegítésben, gyermekjó-
léti szolgáltatásban részesülők.
Egy háztartás egy alkalommal részesülhet egy erdei m³ 
mennyiségű tűzifában. Akinek az önkormányzat felé tarto-
zása van, az nem indulhat a pályázaton!

A benyújtás határideje: 
2018. szeptember 23.

A benyújtás módja: 
személyesen az önkormányzatnál (Szent István u. 34-36.) 
ügyfélfogadási időben: Hétfő 8.00 – 17.30, Szerda 8.00 – 
16.30, Péntek 8.00 – 13.00. 
Postai úton való benyújtás esetén 2018. szeptember 23-án 
24.00-ig kell a pályázatot feladni.
A támogatást igénylő formanyomtatványon (adatlapon) ter-
jesztheti elő igényét. A nyomtatvány az önkormányzat hon-
lapjáról (https://szodliget.asp.lgov.hu/ ) letölthető, vagy sze-
mélyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán beszerezhető.

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 
pályázatot hirdet szociálisan hátrányos helyzetű 

háztartásoknak tűzifaosztásra
A pályázati űrlapot postai úton 

az alábbi címre lehet benyújtani: 
Sződliget Nagyközség Önkormányzata
2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

A pályázat elektronikus úton történő 
benyújtására nincs lehetőség.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jo-
gosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem 
a szociális rászorultság figyelembevételével történik. Külö-
nösen rászorult a többgyermekes háztartás, a tartósan be-
teg, illetve fogyatékos személyt ápoló, gondozó háztartás, 
az egyedülálló időskorú személy, vagy egyéb, méltánylást 
érdemlő okból krízishelyzetben lévő háztartás. A pályáza-
tok befogadása, és a támogatás odaítélése a rendelkezésre 
álló keretösszeg, illetve a rendelkezésre álló famennyiség 
erejéig történik.

Az önkormányzat a jogosultságról igazolást állít ki. 
A tűzifa kiszállításának pontos időpontjáról ezt követően 
küld értesítést.
A tűzifa kiadása átadás-átvételi elismervény 
mellett történhet.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 600.000 ft
A pályázati felhívás a Hírforrás című önkormányzati lapban, 
továbbá a https://szodliget.asp.lgov.hu/ honlapon kerül 
megjelentetésre.



8 www.szodliget.hu

A sződligeti önkormányzat által 
évi két alkalommal meghirdetett 
és rendszeresen élénk érdeklő-
déssel kísért lakossági fórumok 
állandó témája volt a nagyköz-
ség forgalmas utcáiban található 
árkok tisztasága, karbantartása. 
A hatályos szabályozás szerint 
ezeket az árokszakasszal érin-
tett ingatlan tulajdonosának kö-
telessége úgy takarítani, hogy a 
vízelvezetés zavartalan legyen. 
Természetesen a komolyabb 
gondok megelőzése érdekében 
közpénzből is időről-időre költ 

az önkormányzat erre. Így a Má-
tyás király útján húzódó csapa-
dékvíz elvezető árkok megújítása 
is megtörtént. Ezúton is nyoma-
tékosan megkérjük a lakosságot, 
hogy a kitisztított csatornákba 
ne dobáljanak szemetet vagy/és 
az azt eltömítő tárgyakat. Közös 
érdekünk, hogy tartósan ellás-
sák feladatukat ezek az árkok és 
megakadályozzák a csapadék 
felgyülemlése miatti kellemet-
lenségeket, károkat.
Közreműködésüket, odafigyelé-
süket előre is megköszönöm.

Juhász Béla polgármester

Kitisztított árkok

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2018. őszétől a Kék 
Duna Idősek Otthona  területén lévő kisgyerekek bölcső-
dei ellátására alkalmas épületrészének 
bérlésével látja el az államilag elő-
írt nyolc gyermek bölcsődei ellá-
tását. 
Községünk vezetése tisztában 
van vele, hogy ez csak tűzol-
tás, sokkal nagyobb létszámú 
és komfortosabb intézményre 
lenne szükség. Indokolja ezt az 
is, hogy erre az elenyésző helyre hu-
szonöt kisgyermek családja jelezte az el-
látásra az igényt és a statisztikai adatok 
szerint jelenleg több mint száz, három 
év alatti gyermeket nevelnek közsé-

günkben, akikből még a következő hónapokban, az eddig 
jelzett negyedszáz igény mellé továbbiak is felmerülhetnek. 

Mindezek ismeretében önkormányzatunk 
indult az állam által kiírt bölcsőde épí-

tési pályázaton, aminek elnyerése 
lehetőséget adna a polgármes-

teri hivatal mögötti területre 
egy 36 főt befogadó modern, 
minden igényt és előírást ki-
elégítő intézmény felépítésé-
re. Ez a beruházás majd 400 
millió forintba kerülne,ami 

pályázati pénz nélkül lehetet-
len, hisz  a község jelenlegi beruházá-

sokra költhető éves összegének kb. hatszo-
rosát jelenti.

Bölcsőde ügy

Kedves Olvasók!  
 

A Sződligeti hírforrás újságunk hasábjain keresztül szeretném 

meghívni Sződliget egykori és jelenlegi óvodásait, valamint 

minden kedves érdeklődőt, településünk születésnapja, és 

nyugdíjba vonulásom alkalmából,  

 

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

 

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

megnyitójára. 

Helyszín: Csemeteliget Napközi Otthonos Óvoda 

2133 Sződliget, Vörösmarty u. 8-12. 

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 

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

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

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

névvel ellátva a kiállítás után visszajuttatom.  

Segítségüket előre is köszönöm! 

 

                                                                                                                         Helembainé Haris Judit 

                                                                                                                                  óvodapedagógus 

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

2018. szeptember 3-án, 
hétfőn, délután 

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

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

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

Helembainé Haris Judit
óvodapedagógus

Kedves Olvasók!

Sződliget Önkormányzata a szolgáltatást végző 
Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel együttműköd-
ve idén is megszervezi a település ingatlanjain 
felhalmozódott elektronikus hulladékok begyűj-
tését.  Az egyeztetések eredménye szerint a sződ-
ligeti polgárok számára 2018. szeptember 15-én, 
szombaton 8 órától 14 óráig a Községháza udva-
rán lesz mód arra, hogy az ebbe a hulladékkate-
góriába tartozó tárgyakat térítésmentesen leadják. 
A szolgáltató a közeljövőben részletes tájé-
koztatót állít össze a begyűjtés feltételeiről és 
módjáról, melyről természetesen tájékoztatjuk 
Önöket.

Szeptemberben lesz az 
elektronikai hulladékgyűjtés
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban olyan kérdésekre ad-
juk meg a választ, amelyeket a sződli-
geti emberek legtöbbször feltesznek a 
hivatali munkatársainknak. 

Mire költi az önkormányzat a pénzt? 
Az évenkénti kb. 500 millió forint dön-
tő részét a kötelező feladatokra (bérek, 
járulékok, közvilágítás, víz, gáz, áram, 
óvodában, temető üzemeltetés, stb) 
fizetjük ki. Évente átlagosan mintegy 
30 millió forint marad szabadon, pél-
dául fejlesztésre. Ebben az évben több, 
mintegy 45 millió forintnyi fejlesztés 
fog megtörténni. Ezekhez a célokhoz 
keresünk pályázati lehetőségeket is. 
Ha nyerünk pályázaton, akkor a köte-
lező önrészt kell csak megfizetnünk és 
a többi pénzünk felszabadul, amit más 
fejlesztések megvalósítására költhe-
tünk. Így lehetséges az, hogy megtöbb-
szörözzük az anyagi lehetőségeinket. 

Milyen szabályozás vonatkozik a sződ-
ligeti kutyasétáltatásra? 
A hatályos állatvédelmi törvény felülír-
ta a települési önkormányzatok által al-
kotott korábbi „ebrendeleteket” is. Így 
a kutyák tartásáról központi szabályo-
zás van érvényben. Az ebek által pél-
dául a közterületi sétáltatás alkalmával 

előforduló veszélyeztetésről a 2012-es 
II. törvény határoz, amely részletesen 
tárgyalja a kutyával való veszélyezte-
tés – mint szabálysértés – eseteit. A leg-
fontosabb része a rendeletnek az, hogy 
belterületen csak pórázon lehet vezet-
ni a kutyát. Ha már kihozza a lakó az 
utcára a kutyáját, hogy ott végezze el a 
dolgát, akkor elvárható az is, hogy ösz-
szeszedje kedvencének ürülékét.
Hány darab háziállatot tarthatok a há-
zam udvarán? 
A belterületi ingatlanokon: 2 eb és sza-
porulatai 6 hónapos korukig, 2 macska 
és szaporulatai 3 hónapos korukig tart-
ható - kivéve engedéllyel rendelkező 
tenyésztők. Amennyiben 20 kisállatnál 
(sertés, kecske, juh) vagy 5 nagyállat-
nál (szarvasmarha, ló) több haszonál-
latot tart a tulajdonos, gazdasági udvart 
kell kialakítani. A gazdasági udvar nem 
lehet közvetlen határos a szomszéd 
telekkel, védőtávolság meghagyása 
szükséges. 
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, ak-
kor kérelmét hétfőnként a polgármeste-
ri hivatalban ügyeletet tartó járási ügy-

segédnek is beadhatja. 

Mikor szabad faleveleket égetni?
Avar és kerti hulladék égetése csak ok-
tóber 1-je és április 30-a között, meg-
felelő légköri viszonyok esetén 8.00 – 
18.00 óra közötti időszakban, pénteki 
napokon történhet.

Köteles vagyok rendben tartani a kerte-
met, telkemet? 
A bel- és külterületi ingatlanok tényle-
ges használói, tulajdonosai kötelesek 
ingatlanukat megművelni, illetve rend-
ben tartani. Allergén és egyéb, nem 
allergén gyomnak minősülő gyomnö-
vénytől, gaztól, hulladéktól, vadonélő 
bokortól megtisztítani, továbbá az idő-
járástól függő gyakorisággal, a szüksé-
ges rendszerességgel kaszálni. 

Kinek kell ápolni a házam előtti fákat, 
bokrokat? 
Az ingatlantulajdonos kötelessége az 
utcai bokrok metszése. Ebben az év-
ben különösen sok panasz érkezett az 
elhanyagolt utcai növényzetre. Autó-
kat karcoltak meg a szabadon burján-
zó ágak.

Kell-e engedélyt kérnem a kertemben 
és a házam előtti fa kivágására? 
Az ingatlan előtti fa kivágása engedély-
köteles. A kivágott fát pótolni is szük-
séges. A saját kertben lévő fa kivágásá-
hoz nem kell engedély. 

Kinek kell rendben tartani a háza előtti 
fákat és a vízelvezető árkot?
A tulajdonos köteles gondoskodni az 
ingatlana előtti járdaszakasz (járda hi-
ányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület) és 
a járdaszakasz melletti nyílt árok tisz-
tán tartásáról. 

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasár-
nap a füvet? 
Nem! Vasárnap és ünnepnap bármi-
lyen zajt keltő munkák (gépi fűnyírás, 
kapálás, betonkeverés, fűrészelés stb.) 
végzése tilos.

Bírságot kapott a szemetelő!
Az önkormányzat dolgozói heti két 
alkalommal gyűjtik össze a szemetet 
a közterületi szemetesekből. Az még 
hagyján, hogy a kis sárga kukák ré-
sein bepréselik az otthoni szemetet 
az emberek, de az már felháborító, 
hogy a szelektív szemétgyűjtők mel-
lé mi minden kerül. Találtunk már 
ott wc csészét, fotelágyat, elhullott 
állatot. Annak ellenére, hogy nagy 
betűkkel, jól láthatóan ki van írva: 
csak üveg. Persze van olyan ember, 
aki ezt is félreértette és autószélvédő-
ket pakolt le a gyűjtőkonténerek elé. 
Az önkormányzat 5 m3-es konténe-
rekkel viteti el az összegyűjtött sze-
metet. Több, mint 2 millió forintot 
fizetünk érte évente. Ennek a pénz-
nek lehetne jobb helye is. Játszóteret 

lehetne belőle bővíteni, vagy új par-
kolót építeni az állomásnál. Ez így 
nem mehet tovább! Tudom jól, hogy 
nem sződligeti emberek rakják oda a 
kommunális szemetet – mert Sződ-
ligetet nem ilyen emberek lakják – 
ezért kérek segítséget Önöktől. Ha 
bárki látja, hogy nem üveget pakol-
nak le a szelektív szigeteken, kérem 
fotózza le az elkövetőt és a képet 
juttassa el hozzám. A Polgármeste-
ri Hivatal élve a jogkörével, eljárást 
indít ellene. Ugyanúgy 50.000 Ft-os 
bírságot kap majd, mint a legutolsó 
tetten ért illegális szemetelő.
Vigyázzunk közösen a környeze-
tünkre!

Juhász Béla
polgármester
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Európa-napok

Az esemény egy uniós pályázaton el-
nyert forrás révén a Pest megyei telepü-
lésnek egy fillérjébe sem került: a teljes 
költség brüsszeli finanszírozású volt. 
Az informatív és igen gazdag progra-
mon meghívott vendégként képvisel-
tette magát Szlovéniából Skofja Loka, 
Bosznia-Hercegovinából Szarajevó, 
Görögországból Alimos, Romániából 
Viktóriaváros, Lettországból Dagda és 
Rūjiena önkormányzati küldöttsége. A 
delegációk a hivatalos eszmecserék al-
kalmával megvitatták a kisebb telepü-
lések „elöregedése” miatti problémák 
következményeit, és keresték a közös 

megoldásokon alapuló projek-
tek lehetséges formáit.
A találkozón meghívottként 
vett részt Rūjiena önkormány-
zatának küldöttsége is. A lett 
várossal Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata – az esemény-
sorozat ünnepélyes aktusaként  
– aláírta azt a testvértelepülé-
si szerződést, amelynek célja, 
hogy megerősítsék együttmű-
ködésüket és kulturális kapcso-
lataikat. Az aláírásnál jelen volt 
Vilmars Henins magyarországi 
lett nagykövet is. 
„Nekünk, egy  5000 fős tele-
pülésnek is nagy kihívás, hogy 
a  fiatalok sajnálatosan gyors 
ütemben hagyják el születési 
helyüket, és nagyvárosokban, 
esetleg külföldön keresik a le-
hetőséget a boldogulásra. Sze-
retnénk segítő ötleteket kapni 
a fiatalság ösztönzésére, hogy 
milyen eszközökkel, ötletekkel 
tudnánk őket a helyben ma-

radásra bírni, hogyan lehetne 
a friss családokat, az ifjúságot 
érdekelté tenni a községben 
közösségi feladatok ellátásá-
ra. Erre kiváló alkalom volt ez 
eseménysorozat, melynek igye-
keztünk jó házigazdája lenni. 
Külön öröm számunkra, hogy 
bővíthettük testvértelepülési 
kapcsolatainkat. Reményeink 
szerint a lett várossal, az élet 
több területén, kölcsönös és 
a sződligeti polgárok számá-
ra is hasznos együttműködést 
tudunk majd folytatni.” – ér-
tékelte az új testvértelepülési 
szerződést, illetve az Unió által 
kezdeményezett és finanszíro-
zott program történéseit Juhász 
Béla, sződligeti polgármester.

(A programsorozat eszmecse-
réinek vitaindító prezentációja 
megtalálható önkormányza-
tunk hivatalos weboldalán, a 
szodliget.hu honlapon.)

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2018. július végén az „Európa a polgárokért” program ke-
retein belül többnapos testvérvárosi találkozót szervezett „Európa-napok Sződligeten” címmel. A 
rendezvénysorozat keretében került ünnepélyes aláírásra a Sződliget és a lett Rūijena város közötti 
testvértelepülési szerződés is.

Sződligeten
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Közel egy éve adtunk be egy nagy pá-
lyázatot közvetlenül az Európai Unió 
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynöksége (EACEA) szá-
mára. A sok előkészület, rengeteg mun-
ka meghozta a várt sikert. A jól összera-
kott, részletesen kidolgozott pályázatra 
Sződliget 25 000 eurot nyert. 

Mi is az EACEA?
A brüsszeli központú iroda végzi a 
programok irányításával kapcsolatos 
legtöbb feladatot, köztük a pályázati 
felhívások megszövegezését, a projek-
tek kiválasztását, a projekt megállapo-
dások aláírását, a pénzügyi irányítást, 
a projektek végrehajtásának nyomon 
követését, a kedvezményezettekkel 
történő kapcsolattartást, valamint a 
helyszíni ellenőrzéseket. 

Miről szólt 
a mi pályázatunk?
Minden pályázat természetesen Euró-
pára vonatkoztatható problémákkal 
foglalkozik. Mi az Európa a polgá-
rokért programon belül a Testvérvá-
ros-program pályázatán indultunk. 
Ebben a pályázatban minden település 
a saját helyzetét, problémáit tudja Eu-
rópai Uniós partnerekkel átbeszélni, 
megoldásokat keresni. 

Mi Sződligeten a fő probléma?
Bár az elmúlt években a lakosságszá-
ma folyamatosan nőtt, a 0-3 év közötti 
gyereklétszám folyamatosan csökken. 
Ennek okait abban látjuk, hogy azok 
a fiatalok, akik itt születnek, itt járnak 
óvodába, általános iskolába, a közép-
iskola elvégzése után, amennyiben to-
vábbtanulnak egy távolabbi főiskolára, 
egyetemre mennek. Egyre többen a kül-
földi felsőoktatást választják. Közülük 
kevesen lesznek, akik az iskola elvégzé-
se után visszajönnek a szülői házba, a 
szülőhelyükre. Érvényesülésük nagyobb 
településen, nagyvárosban sokkal köny-
nyebb. Itt fontos megemlíteni, hogy a 
fiatalok nem alapítanak itt családot, ez-

Brüsszel Sződligetre jött
Köztudott, hogy az önkormányzat szinte minden lehetséges pályázaton indul. Általában sikeresen. 
Ha körülnézünk a településen, láthatóan sok fejlesztést és felújítást sikerült pályázatokon keresztül 
megoldanunk.

által csökken az itt született gyermekek 
létszáma, és ez kihat az óvodára és az 
iskolára, hiszen csökkenni fog a peda-
gógusok száma is, mert nem lesz szük-
ség kevesebb létszámú intézménynél 
ugyanannyi dolgozóra. Szeretnénk, ha 
itt helyben meg tudnánk oldani, hogy a 
fiatalok, igenis térjenek haza. Alapítsa-
nak itt családot, építsenek házat, kezd-
jék meg az életüket Sződligeten. 
Megkerestük 6 különböző ország tele-
püléseinek önkormányzatait, akik szí-
vesen csatlakoztak, hogy ezt a problé-
mát együtt vitassuk meg. 
Meghívottjaink: Lettországból, Litvá-
niából, Romániából, Görögországból, 
Szlovéniából érkező kisvárosok dele-
gációja, és a Boszniai Szarajevóból, 
a fővárosból érkezett delegáció, akik 
mint nagyvárosi tapasztalattal bíró 
partnerként a probléma másik néző-
pontja felől segítették munkánkat. 
Szerettük volna, ha már meglévő test-
vérvárosaink Jólész és Csikszentdomo-
kos is képviselteti magát a programon, 
többször is kerestük őket, sajnos nem 
kaptunk választ a meghívásokra. 
Szintén meghívtuk az országgyűlési 
képviselőnket Dr. Rétvári Bence állam-
titkár urat. Államtitkár úr hivatalától 
udvarias, ám elutasító választ kaptunk, 
államtitkár úr országgyűlési teendőire 
hivatkozva.

Mi történt a találkozón?
Július 25-én találkoztunk a delegációk-
kal. A nap folyamán különböző irányok-
ból, különböző időpontokban érkez-
tek, de végül estére összeállt a csapat. 
Nagyon hamar összebarátkoztunk, bár 
más kultúrákból érkeztünk mégis sok 
témát találtunk. Egy kellemes esti va-
csora után, reggel elkezdtük a munkát. 
Szerencsére mindenki komolyan vette a 
projektet és felkészülten érkezett. Egy-
másután a delegációk tagjai bemutatták 
településüket, és az önkormányzatukat 
is. A sok résztvevő bemutatkozása után 
a problémák boncolgatását egy érzéke-
nyítő tréninggel kezdtük el. Családok 
szétválása, a fiatalok kilátástalansága 

és jövőjük bizonytalansága, a szülőhely 
és szülői ház elhagyására kényszerültek 
volt a téma. Kiderült, hogy ez a problé-
ma egészen kelet Európa szintűvé vált 
az évek során. Mi azt gondoltuk, hogy 
csak hazánkat sújtja az elvándorlás, de 
összességében minden európai ország 
kistelepülése küzd ezzel. Szituációs 
gyakorlatokkal élethelyzeteket vázol-
tunk, melyeket csak zenével, hangokkal 
és mozdulatokkal szinte szavak nélkül 
játszottak el profi szakemberek. Oly-
annyira sikeres volt a helyzetgyakorlat, 
hogy többen sírtak is a jelenetek alatt. 
Másnap még komolyabban vettük elő 
témánkat. Míg a kisvárosok, kistelepü-
lések küzdenek az elöregedéssel, lakos-
ságszám csökkenésével, addig Szaraje-
vóban már másfél millió olyan fiatal él, 
akiknek nincs munkája. A boszniai fő-
város nem tud befogadni ekkora töme-
get, nem tudja biztosítani a megfelelő 
munkalehetőségeket. A diagrammok és 
táblázatok értékelése, és megbeszélése 
a csoportnak több órán keresztül tartott, 
végül még vita is kialakult az elvándor-
lás okai és megoldásaival kapcsolato-
san. Továbbtanuljanak vagy szakmát 
tanuljanak vajon a fiatalok? Vajon mi-
vel lehet segíteni a jövő nemzedékét, 
hogy megtalálják a számításaikat, és 
boldog életet biztosítsanak maguknak, 
családjuknak? Végül a hosszú nap vé-
gén arra jutottunk, hogy mindenkinek 
van bőven munkája, hogy gazdasági és 
társadalmi lehetőségeket biztosítsunk a 
jövő nemzedékének. 
A projekt egyik fontos pillére volt, 
hogy a meghívott partnerekkel hosszú 
távon is együttműködést alakítsunk ki. 
A Lettországi Rujiena város küldöttei-
vel már előkészített megállapodással 
készültünk az Európa napokra. Meg-
hívásunkra tiszteletét tette a Magyar-
országi Lett Nagykövetség képviseleté-
ben Vilmars Henins nagykövet úr, és 
ünnepélyes keretek között megszüle-
tett Sződliget új testvérvárosi megálla-
podása. Most már Rujiena és Sződliget 
remélhetőleg hosszútávon számíthat 
egymásra.
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A sződligeti Európa-napok kiváló alkalmat teremtett 
arra, hogy kölcsönös előnyök mentén a két tele-
pülés határozott lépést tegyen az együttműködés 

elmélyítésére. Ezt hangsúlyozta a vendéglátó, Sződliget 
polgármestere is a szerződéskötés aláírására szervezett ün-
nepség bevezetőjében. Juhász Béla kiemelte továbbá, hogy 
meggyőződése: a dinamikusan fejlődő Sződliget polgárainak 
a jövőben, a gyakorlatban is sokat jelenthet ez a kapcsolat.

Az aláíráson jelen volt Lettország magyarországi nagyköve-
te is. Vilmars Henins beszédében részletesen kitért hazája 
és a magyar nép az élet számos területén tapasztalható kivá-
ló együttműködésére. Elmondta: a kitűnő politikai viszony 
mellett a művészet megannyi ágában van jelen az a kap-
csolatrendszer, amely mindkét fél számára előnyöket jelent. 
A nagykövet úr felhívta a figyelmet olyan aktuális esemé-
nyekre is, melyek jól példázzák a két nép egymás tiszteletét 
kifejező együttműködését. Egyben reményét fejezte ki, hogy 
a most megszülető testvértelepülési szerződés konkrét ered-
ményeket hoz nem csak Sződliget és Rūjiena polgárai szá-
mára, hanem a magyar és a lett nép barátságának elmélyíté-
sében is fontos szerepet fog betölteni.
A folytatásban Guntis Gladkins, testvértelepülésünk pol-
gármestere szólt azon meggyőződéséről, hogy a létrejövő 
közös programok és projektek a saját települése mellett 
Sződliget számára is hasznosak lesznek. Örömét fejezte 
ki, hogy aláírhatja a partnerségi viszonyt szentesítő ok-
mányt, amely tartalmazza: mindkét település elősegíti és 
támogatja az önkormányzatok és más közigazgatási, gaz-
dasági és érdekképviseleti szervek között az együttműkö-
dés azon formáit, amelyek az oktatás, a kultúra és a sport 
területét ölelik fel.
Ezt követően Sződliget és Rūjiena polgármestere aláírta a 
határozatlan időre szóló kapcsolatrendszert szentesítő do-
kumentumokat, majd vendégeink több ajándékkal kedves-
kedtek és átadták a sződligetiek részére a városukba szóló 
viszontlátogatás meghívóját.

Új testvértelepülésünk:

A július végén tisztán uniós pályázati forrásból megvalósult Európa-napok keretében július 27-én ün-
nepélyes keretek között írták alá azt a szerződést, amely kimondja: Sződliget és a lettországi Rūjiena 
ezentúl testvértelepülési keretek között szélesíti ki kapcsolatait.

A lettországi Rūjiena városa az észt ha-
tártól 15 km-re fekszik. Nevét folyójá-
ról, a Rūjáról kapta. A település magja 
a Livóniai Kardtestérek 13. században 
épített lovagvárának falai alatt alakult 
ki a XIV. században. A várat és a tele-
pülést is 1560-ban a livóniai háború 

idején az orosz csapatok teljesen lerombolták. Az elnép-
telenedett település lakói csak lassan települtek vissza. A 
lett nép történelmének fontos eleme, hogy 1807-ben itt 
nyomtatták ki az első lett népdalgyűjteményt. A település 
hivatalosan 1920-ban vált várossá.
Jelenlegi területe közel 8 négyzetkilométer, lakossága 
megközelíti a háromezret. Az eddigi olasz, orosz, német, 
japán és svéd testvérvárosai mellé most a hazánkat kép-
viselő Sződliget is csatlakozott.

Bemutatjuk új testvértelepülésünket

a lettországi Rūjiena
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Polgármesteri Hivatal 

Cím: 2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36. 

E-mail cím: hivatal@szodliget.hu 

Telefonszám: 27/590-095 

Ügyfélfogadás: 

Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal 

Hétfő 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30 
Szerda 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30 
Péntek 8.00 – 12.00   
  
 
 

Szociális étkeztetés 

 
  

 Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi 
egyszeri meleg étkezésről is gondoskodni kell, akik: 

• 65 év felettiek 
• akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt képtelenek önerőből megoldani étkezésüket 
• hajléktalan 
• átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú 

Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, a díj mérséklésére, illetve 
elengedésére a kérelem és igazolások tekintetében a polgármester jogosult! 

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2133 Sződliget, Szt. István u. 34-36.
E-mail cím: hivatal@szodliget.hu
Telefonszám: 27/590-095

Ügyfélfogadás:
Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal
Hétfő: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Szerda: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 12.00  

Hasznos információk Közösségi média: Sződliget, ahol jó élni
Rendőrség: Győrffy Szabolcs 20/917-2558
Polgárőrség: Kovács István 30/621-4719
Közterületfelügyelet: Bányavári Pál 20/942-2218

forrás: https://szodliget.asp.lgov.hu
További hasznos információkat találhat községünk megújult 
honlapján, facebook oldalán,illetve az intézmények közös-
ségi média felületein.

Az Idősek Tanácsa - az Önkormányzat 
felkérésére - ebben az évben is javaslatot 
adott a „Tiszta udvar, rendes ház” kitün-

tető címre. A Képviselő-testület elfogadta a javaslatot és 
döntést hozott. 2018-ban az alábbi kertek tulajdonosai 
vehetik át a Ligetfeszt ünnepségen a táblát és az okle-
velet.
Hajdú Tiborné, Attila út 25, 
Barna László, Petőfi út. 42, 
Kiss Márta, Fecske út. 5, 
Vargáné Szaka Gabriella, Nyárfa köz 11, 
Röviden a kitűntetésről. Sokszor felmerül beszélgeté-
sekben, hogy vannak olyan lakók, akik nem vigyáznak 
a környezetükre, elhanyagolják a kertjüket, vagy az in-
gatlan előtti területet. Persze lehet büntetni, de az ön-
kormányzatnak az a véleménye, hogy inkább száz di-
cséretre jusson egy büntetés. Ezért vezettük be – pozitív 
példaként – ezt a megtisztelő címet, bízva abban, hogy 
követőkre talál az odafigyelés.

27. Hét 6. KOMMUNÁLIS ZÖLD 31. Hét 3. KOMMUNÁLIS ZÖLD 36. Hét 7. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

28. Hét 13. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 32. Hét 10. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 37. Hét 14. KOMMUNÁLIS ZÖLD

29. Hét 20. KOMMUNÁLIS ZÖLD 33. Hét 17. KOMMUNÁLIS ZÖLD 38. Hét 21. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

30. Hét 27. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 34. Hét 24. KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 39. Hét 28. KOMMUNÁLIS ZÖLD

35. Hét 31. KOMMUNÁLIS ZÖLD

Hulladékgyűjtési rend 2018
JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER

DÁTUM PÉNTEK DÁTUM PÉNTEK DÁTUM PÉNTEK

Szent Mihály

www.szent-mihaly.atw.hu

Kegyeletszolgáltató
Teljeskörű temetkezési szolgáltatás

Éjjel-nappal:

06-70/315 29 99 06-30/716 97 01;

Helyi szám: 06-27/388 862
web:

Bemutatóterem: 2134 Sződ, Dózsa György út 168.
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JUHOS JÚLIA 
a Csemeteliget Napközi Otthonos 
Óvoda óvodapedagógusa – Sződligeti 
Katedra Díj

- Miért választotta ezt a pályát? 
- Elmondhatom: kislány korom óta tud-
tam, hogy ezt a hivatást választom ma-
gamnak. Mindig szerettem emberek-
kel, gyermekekkel foglalkozni, jó volt 
a kapcsolatteremtő képességem, és úgy 
éreztem, az emberek is bizalommal 
fordulnak felém. Középiskolás éveim 
alatt diákmunkában többször dolgoz-
tam vállalatoknál a nyári óvodai leállás 
alatt vigyáztam az ott dolgozók gyer-
mekeire. Negyven évvel ezelőtt, 1978-
ban kezdtem a pályámat. Első munka-
helyen a váci Hársfa utcai Óvoda volt. 
Életem meghatározó része volt, amikor 
1984-ben Sződligetre költöztünk. Az 
akkori óvodavezető, Lendér Lajos-
né, Mária és az akkori munkatársaim 
még előtte megkerestek és hívtak, van 
lehetőség rá, dolgozzak a sződligeti 
óvodában. Tudni kell, hogy abban az 
időben nagy szerencsének számított, 
hogy a költözés és az állásajánlat egy 
időre esett. Akkor az emberek nem vál-
tottak gyakran munkahelyet, tehát nem 
adódott ilyen lehetőség minden nap. 
Szívesen jöttem, ezt az élet is igazolja, 
hiszen 34 évet töltöttem óvodapedagó-
gusként a Sződligeti óvodában.
- Ön szerint milyen szépségei vannak 
az óvónői pályának?
- A pedagógusi munkát csak nagyfokú 
hivatástudattal lehet végezni! Sokszor 
nem is gondolunk bele mekkora a fe-
lelősség rajtunk. Az óvodapedagógus 
feladata a felnövekvő nemzedék gon-

BÁLI PÉTERNÉ, 
a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola tanárnője – Sződligeti Katedra 
Díj 

- Mikor helyezkedett el a tanári pá-
lyán? A sződligeti iskola előtt mely is-
kolákban tanított még?
- 1979-ben végeztem Egerben népmű-
velés-ének szakon. Gebora Laci bácsi 
volt az akkori igazgató, nagy örömmel 
fogadott, s az ének mellé magyartanítást 
is kért. Szívesen vállaltam, hiszen ez a 
másik kedves tantárgyam. Kissné Ró-
zsika vett „szárnyai” alá, az Ő és Laci 
bácsi biztatására elvégeztem a magyar 
szakot is. Laci bácsi idejében - 1986-
ban - indítottam a Dunakanyar versenyt, 
ami akkor még népdaléneklési verseny 
volt. Azóta országos hírűvé vált. Tehát 
39 tanévet dolgoztam Sződligeten, és 
mellékállásként több éven át tanítottam 
Vácon és Gödön a zeneiskolában.
- Honnan jött az ötlet az ének-zene 
tantárgy oktatásához?
- Édesanyám mindig énekelt. Zenés da-
rabokban, főszerepekben énekelt, így 
természetes volt számomra az éneklés. 
(Én nem vagyok szereplő típus, de sze-

repeltetni nagyon szeretek.) Zeneóvo-
dába, zenei általános iskolába jártam. 
Gimnázium után pályaválasztásom-
ban szempont volt, hogy felnőttekkel 
és gyerekekkel szeretnék foglalkozni, 
ezért választottam a népművelés sza-
kot. Ma művelődésszervezőnek neve-
zik ugyanezt. A tanítás mellett mindig 
szerettem megújulni, felfrissíteni a tu-
dásomat, ezért 3 éves néptáncoktatói 
képzést, drámapedagógiát, később te-
hetségfejlesztési szakvizsgát és magyar-
ból egyetemi végzettséget is szereztem.
- Volt-e olyan pillanat tanári pályája 
során, amire büszkén tekint vissza?
- Nem egy, sok olyan volt, ami nem is 
büszkeséggel, hanem inkább jóleső ér-
zéssel tölt el. Néhányat ezek közül:
Amikor azt hallottam a szülőktől vagy 
kollegáktól, hogy milyen jó, hogy én 
tanítottam a magyart a gyereknek, mert 
nem volt gondja a középiskolában 
és az érettségin sem. Alapos tanítást 
kaptak a tárgyból. Igaz, hogy amikor 
a tételfüzetet kellett készíteni, nem 
volt kis feladat számukra, nyafogott 
is egyik-másik diák, de utána csak ki 
kellett egészíteni a középiskolában ta-
nultakkal és kész volt az érettségi tétel. 
Öten lettek tanítványaim közül magyar 
szakos tanárok, hárman pedig zenével 
kapcsolatos pályát választottak. Töb-
ben mondták: jó volt az oktatásom.
Vannak régi osztályok, akik az osz-
tálytalálkozójukra meghívnak, mint 
volt osztályfőnöküket, de volt olyan is, 
hogy „csak” magyar-éneket tanítottam 
nekik. Igen, sokszor jobban ismertem 
a gyerekeket, mint az osztályfőnökük, 
mert heti 5-6-7 órában találkoztunk. 
Akinek magyart tanít az ember, azok-
ról a gyerekekről sokat megtudunk. A 
rengeteg irodalmi olvasmány alapján 
véleményt alkotunk emberekről, visel-
kedésekről, jellemekről, s ezáltal meg-
nyilatkozik mindenki. Így lehetősége 
van a tanárnak megismerni tanítványa-
it, s kölcsönösen hatunk egymásra.
Rengeteg gyereket készítettem fel 

számtalan versenyre, és legtöbbször 
kiemelkedő eredményt értünk el. Az 
a boldogság, ami ilyenkor a szemük-
ben volt, az engem is örömmel töltött 
el. Érdemes volt annyi időt és energiát 
rászánni nekem és nekik is megérte. 
Több esetben a középiskolai tanul-
mányokban előnyre tettek szert ezzel 
a tudással, még ha operákról szólt is 
a verseny, földrajzból, történelemből, 
irodalomból is plusz ismeretet kaptak.
Szülők jöttek köszönetet mondani, 
hogy problémás gyerekükkel milyen 
sokat foglalkoztam, s kerestem a meg-
oldásokat, lehetőségeket a gondok 
megoldására.
Legutóbbi tanítványaim közül néhá-
nyan megemlítették: legalább kéthe-
tente látogassam meg őket, mert hi-
ányozni fogok nekik. Felmerült az a 
kérdés is: velem versenyezhetnek jö-
vőre? 
Utcán, állomáson találkoztam régi ta-
nítványokkal. Megállnak, elmesélik, 
mi történt velük azóta, és érdeklődnek: 
Inke néni hogy van?  
39 év hosszú idő. Volt benne minden-
féle. Mindig igyekeztem mindenkit jóra 
és szépre tanítani és nevelni, minden-
kiből igyekeztem a legtöbbet kihozni, 
amire csak képes. Többnyire sikerült, 
ha közös volt az akaratunk. Ha valakit 
megbántottam, nem volt szándékos, 
ezúton is elnézést kérek tőle.
- Ön szerint a Katedra Díj mit jelképez 
a kitüntetettek számára? A Katedra Dí-
jon kívül részesült-e egyéb tanári elis-
merésekben?
- Számomra a Katedra-díj a kollégák és 
a község vezetőinek véleménye az isko-
lában eltöltött 39 évemről. Ezek szerint 
emlékezni fognak rám néhányan. 1993-
ban kiemelkedő pedagógiai munkámért 
az oktatási minisztertől kaptam dicsé-
retet az akkori igazgatóm és kollegáim 
javaslatára. Ezeket nagyon köszönöm, 
jólesik, de az igazi öröm számomra az, 
amiket az előbb felsoroltam. És nem 
utolsó sorban - a boldog családom. 

Beszélgetések az idei sződligeti díjazottakkal
Sződliget Nagyközség Önkormányzata – az idén alapított díszpolgári cím mellett – a szokásoknak 
megfelelően ebben az esztendőben is megválasztotta a Sződligeti Katedra Díj kitüntetettjeit, illetve 
Sződliget Kiváló Tanulóját. A nevelőintézmények javaslatai alapján elismerésben részesülőkkel BER-
TA BARNABÁS készített interjúkat. Az alábbiakban ezt olvashatják, míg terveink szerint Kápolnainé 
Dégi Líviával következő számunkban olvashatnak riportot. 
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JUHOS JÚLIA 
a Csemeteliget Napközi Otthonos 
Óvoda óvodapedagógusa – Sződligeti 
Katedra Díj

- Miért választotta ezt a pályát? 
- Elmondhatom: kislány korom óta tud-
tam, hogy ezt a hivatást választom ma-
gamnak. Mindig szerettem emberek-
kel, gyermekekkel foglalkozni, jó volt 
a kapcsolatteremtő képességem, és úgy 
éreztem, az emberek is bizalommal 
fordulnak felém. Középiskolás éveim 
alatt diákmunkában többször dolgoz-
tam vállalatoknál a nyári óvodai leállás 
alatt vigyáztam az ott dolgozók gyer-
mekeire. Negyven évvel ezelőtt, 1978-
ban kezdtem a pályámat. Első munka-
helyen a váci Hársfa utcai Óvoda volt. 
Életem meghatározó része volt, amikor 
1984-ben Sződligetre költöztünk. Az 
akkori óvodavezető, Lendér Lajos-
né, Mária és az akkori munkatársaim 
még előtte megkerestek és hívtak, van 
lehetőség rá, dolgozzak a sződligeti 
óvodában. Tudni kell, hogy abban az 
időben nagy szerencsének számított, 
hogy a költözés és az állásajánlat egy 
időre esett. Akkor az emberek nem vál-
tottak gyakran munkahelyet, tehát nem 
adódott ilyen lehetőség minden nap. 
Szívesen jöttem, ezt az élet is igazolja, 
hiszen 34 évet töltöttem óvodapedagó-
gusként a Sződligeti óvodában.
- Ön szerint milyen szépségei vannak 
az óvónői pályának?
- A pedagógusi munkát csak nagyfokú 
hivatástudattal lehet végezni! Sokszor 
nem is gondolunk bele mekkora a fe-
lelősség rajtunk. Az óvodapedagógus 
feladata a felnövekvő nemzedék gon-

dozása, nevelése, személyiségformálá-
sa. Az óvoda az első lépcsőfok a szo-
cializáció folyamatában. Itt szerzi meg 
a kisgyermek az első közösségi élmé-
nyeit, itt tesz szert elsőként barátokra. 
Egyáltalán nem mindegy, hogy ezt mi-
lyen módon és milyen minőségben éli 
meg. A pedagógusi munka nem csak a 
gyermeknevelésre korlátozódik! Fon-
tos elnyerni a szülők bizalmát ahhoz, 
hogy nyugodtan ránk merjék bízni 
gyermekeiket. A jó kapcsolat minden-
nek az alapja, erre lehet azután épít-
kezni. A pedagógus munkájával aktív 
részévé válik a község életének, tehát 
értéket közvetít.
- Önnek mit jelent a Katedra Díj?
- 24 évesen kerültem be tehát Sződli-
get község életébe és az óvoda dolgo-
zóinak közösségébe, ami befogadott 
és mindenben támogatott. Ennek ép-
pen 34 éve. Számomra elismerés az, 
amikor volt óvodásaim alkalom ad-
tán visszajönnek az oviba, benéznek 
hozzám, a csoportszobába és látom, 
hogy jó érzéssel gondolnak vissza 
óvodás éveikre. Elismerésnek számít 
az is, amikor meghívnak általános is-
kolás vagy középiskolás ballagásukra. 
Szívesen veszem, és örülök annak, ha 
valahol összetalálkozunk, megismer-
nek, és pár szóban megbeszéljük kinek 
hogyan alakul az élete. Már jó pár éve 
annak, hogy volt óvodásaim szülőként 
hozzák gyermekeiket az óvodába és 
az ő szüleikkel, mint nagyszülőkkel is 
újra kapcsolatba kerülhetek. 
A munkahely az ember második, de 
néha az első otthona. Elmondhatom, 
hogy munkám során azt csinálhattam, 
amit szeretek, és mindezt egy barátsá-
gos, szeretetteljes légkörben, egy ki-
váló kollektívában! Köszönöm, hogy 
részesei voltak az életemnek! Kívánok 
mindenkinek jó egészséget és kitartást 
a további munkájukhoz.
Természetesen nagyon örülök a Kated-
ra Díjnak, és köszönöm mindazoknak, 
akik rám gondoltak az odaítélésekor.

KRÖEL-DULAY GÁSPÁR
a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános 
Iskola volt tanulója – Sződliget Kiváló 
Tanulója 
- Mit gondolsz, mivel érdemelted ki ezt 
a kitüntetést? 
- Azzal, hogy 8 éven át keményen ta-

nultam és mindig az iskola volt az első. 
Elmentem sok tanulmányi és sportver-
senyre, pályázatokban vettem részt. 
Ezek is segítettek abban, hogy elérjem 
ezt az eredményt.
-  Vannak hobbijaid?
- Nagyon szeretek dobolni, már las-
san 9 éve csinálom. Számomra mindig 
nagy örömöt jelentett, amikor megta-
nultam egy-egy nehezebb darabot, va-
lamint a dobolás révén benne lehetek 
a Váci Ifjúsági Fúvószenekarban is.
- Hol tanulsz tovább? Miért pont ezt 
választottad?
- A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimná-
ziumot választottam. Ide jár a nővé-
rem, aki sok jó dolgot mondott erről az 
iskoláról, valamint sokan ajánlották. 
Még nem döntöttem el teljesen, hogy 
mi akarok lenni, és ott még nem kell 
szakosodni.
- Melyik eredményedre vagy a leg-
büszkébb?
- Nekem fontos, hogy valami eredmé-
nye legyen annak, amit csinálok, va-
lami visszajelzés, hogy jól csinálom. 
Ilyen például a Pest Megyei Ütő-és 
Dallamhangszeres versenyen elért 1. 
helyezés, vagy az Országos Ütő-és 
Dallamhangszeres versenyen elért 6. 
helyezés.

MINDEN KITÜNTETETTNEK SZÍVBŐL 
GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET ÉS 
TOVÁBBI SOK BOLDOGSÁGOT KÍ-
VÁNUNK!

Berta Barnabás
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Mint arról a legutóbbi lapszámunkban írtunk: az utolsó 
bajnokin elszenvedett vereség után a pontvadászat során 
végig előkelőbb helyen tanyázó Sződliget SMTE focicsa-
pata csak a 7. pozícióban zárta a megyei harmadosztályú 
bajnoki sorozatot. A megyei labdarúgó szövetség (PMLSZ) 
által korábban beharangozott átszervezés során így a gár-
da csak az újonnan induló megyei IV-es sorozatra szerzett 
indulási jogot. 
A sződligeti klub vezetése egyeztetve a csapat képviselőivel 
be is nevezte az együttest, melyet a szövetség elfogadott 
és besorolt az öt induló csoport közül az Északnyugatiba. 
Ám a sorsolás tervezetének elkészülte után kiderült, hogy a 
gárda nyolc játékosa átigazolt az egyik váci egyesülethez. 
Így a sződligeti klubvezetés kénytelen volt a szövetségnek 
bejelenteni a Sződliget SMTE bajnokságtól való visszalépé-
sét. Ezt a PMLSZ tudomásul vette és sajnálkozása mellett 

kifejezte reményét, hogy a következő bajnokságban ismét 
jelen lesz csapatunk.
Ezt a reményt osztja klubvezetésünk is. Mint ismeretes, 
2016-ban közel 4 millió forintos korszerűsítés történt a 
focipályán, amely után felújították a pályához tartozó ki-
szolgáló létesítményeknél is. Így a sződligeti pálya alkalmas 
utánpótlás és megyei III-as felnőtt bajnoki meccsek lejátszá-
sára is. Ezt vétek lenne kihasználatlanul hagyni akkor is, ha 
településünk felnőtt csapata éppen nem indul egyik bajnoki 
osztályban sem. 
Tehát ősztől továbbra is benépesül a sporttelep, igaz, most 
a Vácra igazolt felnőtt labdarúgók már nem lépnek a zöld 
gyepre. Használják viszont majd különböző utánpótlás 
csapatok gyerkőcei, lelkes, sportolni vágyó fiatalok, így 
nem vész kárba a felújításra és a karbantartásra költött 
összeg.

a sződligeti focicsapat

Nem indul a bajnokságban

Az egyik országos sporttelevíziós tévécsatorna rendre megszavaztatja nézőit, 
hogy az adott héten, a magyar fiatal sportolók közül kiválasztott és bemutatott 
„A nap hőse” közül ki legyen a „Hét hőse”. A mostani héten a jelöltek között 
van Gönczöl Laura, a Sződligeti Pacs-Pacs SE kenusa is. A 15 esztendős, immár 
hétszeres magyar bajnok tehetség kvalifikációt szerzett az ősszel Argentínában 
megrendezendő ifjúsági olimpiára. Edzője apukája, Gönczöl János.

A „Hét hőse” lehet Laura

Laura bemutatkozó filmje megtekint-
hető a 
http://www.digisport.hu/news/34099 
címen elérhető weboldalon.
A Sződligeti Pacs-Pacs SE vár minden-
kit szeretettel , aki szeretne kajakozni, 
kenuzni Sződligeten!
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Gondolataimat  az elmúlt másfél év 
távlatából írom, mióta minden , a 
közösségi Házban rendezett kiál-

lítás megnyitóján részt veszek. Örültem, 
hogy most olyan emberek is eljöttek, 
akiket még sosem láttam  megnyitón. Az 
alkotók közül, akik több mint 
negyvenen voltak,  10-
15-en jelentek meg a 
rendezvényen. Saj-
nos a terembe nem 
fért be mindenki, de 
a megnyitó végén 
csak úgy tódultak 
be azok a szülők, 
akik addig az előtér-
ben vártak. Büszkén 
szemlélték gyerekeik 
bekeretezett műveit a falon. Mikor be-
léptem a terembe, elámultam, milyen 
sokszínűek és élethűek a képek. Gyö-
nyörű színek és formák jellemzik a 42 
pályaművet, amely csak egy válogatás 
a majd’ dupla annyiból, amely a rajzta-
nárnőhöz beérkezett. Szép pillanatokat 
éltünk át, mikor a diákok egy-egy szál 
sárga rózsával köszöntötték tanárukat, 
Válint Ingridet.  A legtöbb diák egy-egy 
állatot rajzolt/festett le, amelyek csoda-

szép színesek. Citrom, narancs, piros, 
kék, zöld! Lehetetlen betelni a látvány-
nyal. Voltak olyan képek is, amelyek 
érzelmeket, különböző lelkiállapotokat 
fejeztek ki. Ezek rendkívül valósághű-
en tükrözték a bennünk lejátszódó lelki 

folyamatokat, például az 
örömöt, a bána-

tot, a félelmet 
vagy a szoron-
gást. Voltak  
még csendé-
letet ábrázoló 
fes tmények, 
grafi t rajzok, 
apró darabok-
ból ragasztott 

mozaikképek és 
magazinok képrészleteiből összeállított 
montázsok is. Egyes képeket együtt ké-
szítettek a diákok, de a legtöbb önálló 
munka eredménye. A Közösségi Ház 
vezetője, Kovács Krisztina elmondta, 
hogy a kiállított képek közül kettő iránt 
is érdeklődnek vételi szándékkal. Ahogy 
járkáltam a vendégek között, hallottam, 
hogy azóta még hármat lefoglaltak. A 
másik visszajelzés pedig az, hogy egy 
nemrégiben rendezett országos rajzver-

Suli-tárlat a Sződligeti Közösségi Házban

seny  anyagához hasonlítva az a dicséret 
hangzott el, hogy a diákjaink képeiből 
rendezett kiállítás színvonala messze 
meghaladja a rajzversenyben részt vevő 
művek színvonalát. Ez a lehető legna-
gyobb elismerés és dicséret, amit a gye-
rekek, tanáruk  és áttételesen Sződliget 
nagyközség is kaphatott ezekért a lenyű-
göző alkotásokért. 
Köszönjük nektek, kis művészpalántá-
ink! További örömteli és sikeres alkotó-
munkát kívánunk nektek!

Heller Katalin

Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, ennyit írnék:  Az elmúlt másfél 
év legsikeresebb kiállítása nyílt Sződligeten 2018. 06. 23-án. Miért? Ennek 
több oka van. Először is a Közösségi Házban évek óta nem állítottak ki di-
ákok. (Mit veszítettünk!) Másrészt az érdeklődés jóval nagyobb volt, mint 
más képzőművészeti kiállítás megnyitóján.
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Repül az idő! Egy újabb tanévet zár-
tunk le. 
Június 15-én virágdíszbe öltöztettük is-
kolánkat, hogy kellő tisztelettel vegyünk 
búcsút 8. osztályos tanulóinktól. Délután 
18 órakor tartott ballagási ünnepségün-
kön 30 ballagó diák Dénes Attiláné és 
Frankl György osztályfőnökök vezeté-
sével utoljára járták végig a megszokott 
termeket és vettek búcsút iskolájuktól. A 
következő tanévet már egy új intézmény-
ben, új osztálytársak között kezdik meg, 
hiszen valamennyien sikeresen felvéte-
liztek, és a választott iskolájukban foly-
tathatják tanulmányaikat. Sok sikert kí-

Tanév vége

vánunk nekik a további életükhöz, hogy 
elérjék kitűzött céljaikat, vágyaikat!
A többi tanulónk számára is befeje-
ződött egy tanév. Bár velük szeptem-
berben újra találkozunk, de az éves 
munkájuk nekik is lezárásra került. Jú-
nius 22-én az ünneplőbe öltözött sereg 
izgatottan várta a tanévzáró ünnepsé-
gen, hogy kézhez kapják egész éves 
teljesítményükért a bizonyítványt. A 
kimagaslóan teljesített gyerekek mun-
kájuk elismeréseként oklevelet és juta-
lomkönyvet kaptak. A bizonyítványok 
kiosztása után végre valamennyien 
maguk mögött tudhattak egy sikeresen 
lezárt tanévet, és elkezdhették a meg-
érdemelt pihenésüket a nyáron. 
Találkozunk szeptember 3-án, 8:10 
órakor a tanévnyitó ünnepségünkön! 

   Vodnák Lászlóné
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Voltak a Budapesti Állatkertben, a 
Duna parton strandolni, de szerveztek 
focit és akadályversenyt is a hűvösebb 
napokon. Készítettek a gyerkőcök kó-
kuszgolyót, amit jóízűen el is fogyasz-
tottak az ebéd után. 
A hagyományokról sem feledkeztek el 
a szervezők. Fontos és érdekes infor-
mációkkal gazdagodtak a gyerekek. 
Népi gyógymódokat és a gyógynövé-
nyek felhasználásáról tanultak, mi-
közben az egészséges életmód fon-
tosságáról is beszélgettek a Sződligeti 
Védőnők részvételével. 

Bicikli túrát szerveztek egy magán-
farmra, ahol házilag készített sajtot és 
túrót kóstolhattak meg, illetve az elké-
szítésének fortélyait is megnézhették. 
Meglátogatták a Szokolyai Kacár ta-
nyát, ahol a vidéki kultúrát, életmódot 
is megismerhették. 
Volt kézműves hét is, ahol az ügye-
sebbek gipsz maszkot, falra akaszt-
ható bronz korpuszt és bőrképeket 
készítettek. Egésznapos kiránduláson 
vettek részt a Budapesti Miniver-
sumban, ahonnan eljönni senki sem 
akart! 

Az utolsó héten pedig a sportos élet-
mód volt a program. Zumbáztak, 
sárkányhajóztak, voltak, akik kipró-
bálták a judót. Volt kutyás agility be-
mutató, amit nagyon élveztek a részt-
vevők. 
Biciklivel közlekedtek egész héten a 
Duna partra, de a Floch-pusztára is. 
Az utolsó héten a Budapesti Repü-
lőgép múzeumba mentek egész nap-
ra, és ezzel a programmal zárult ez a 
szuper programokkal tarkított sződli-
geti tábor. 

Sződligeti nyári tábor
A sződligeti gyermekeknek 5 héten keresztül biztosította az önkormányzat a táborozást. Változatos 
és szórakoztató programokkal sikerült a gyerekeknek a nyarat emlékezetessé tenni. 



20 www.szodliget.hu

NTP-MTTD 17 TudásÉpítés 
és Digitális Értelmezés, TÉDÉ project

Jó hangulatban teltek ezek az órák, 
nagy érdeklődéssel vettek részt mind a 
13-an. Használtuk a pályázaton elnyert 
robotot, valamint a Katamino készlete-
ket. Nagy segítség volt az iskola alapít-
ványa részéről felajánlott Lego robot és 
az egyik szülő által biztosított harmadik 
robot is. Így többféle lehetőséget is ki-
próbálhattak a feladatok megoldásában. 
Szabadidős programként először el-
látogattunk Gödöllőre, a Grassalko-
vich-kastélyba és az Erzsébet Park-
ba. Gödöllőn a Szent István Egyetem 
Halgazdálkodási Tanszékén jártunk. 
A háromnapos tanulmányi kirándu-

láson a várba, az Egri Bazilikába, a 
Gárdonyi házba, valamint az Bazilika 
alatt húzódó egykori érseki pincerend-
szert néztük meg, amit 2007-ben a 7 
legismertebb „építészeti csoda” közé 
választottak. Egerben az Eszterházy 
Károly Egyetem Varázstornyában a ki-
állítások megtekintése után rendhagyó 
kémia órákkal és napóra készítéssel 
találkozhattak. Kirándulásunk utolsó 
napján Egerszalók sódombját néztük 
meg, amit megkoronáztunk egy kis für-
dőzéssel is. 
Projectzáró óránk után közös ünnep-
léssel zártuk a programot. 
Az egész projectről iskolánk tanulói 
előtt számoltunk be vetített képek se-
gítségével. Az előadás részeként robot 
bemutatót láthattak. Az egyik robot 
egyensúlyozott, a második tárgyakat 
került ki, a harmadik telefonos appliká-
ció segítségével volt irányítható. Ösz-
szességében a tanulók nagyon sikeres-
nek ítéltek meg az egész éven átívelő 
programsorozatot.

A pályázat keretében a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola hetedikes és nyolcadikos tanulói 
Lego robot építés-programozás, informatika, fizika, kémia és matematika foglalkozásokon mélyíthet-
ték el tudásukat.

Jogosítvánnyal rendelkező, 
akár nyugdíjas, községgazdálkodási 
munkára munkatársat keresünk. 
Jövedelem megegyezés szerint.

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal-
ban a polgármesternél lehet.
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A programot a Vackor Apró Természet-
járók Köre óvodapedagógusai dolgoz-
ták ki, készítették fel a csoportvezető 
óvónőket és segítettek a vezetésben. A 
gyerekek helyi és távolabbi helyszíne-
ken vettek részt szakvezetett programo-
kon, sikerült színes, magas színvonalú 
élményszerzésben részesülniük. A kez-
deményezést a szülők és gyerekek kö-
rében is nagy lelkesedés és várakozás 
előzte meg. A háromnapos koncentrált 
élményszerző programba belefért:
• „Bogárháton” termeszét fürkész túra 
mindhárom csoport számára, szak-
vezetett bogárvizsgáló terepi séta a 
Sződ-Rákos patak partján a Bogárhá-
ton Alapítvány zoológusával

• „Mini geocaching”, természetisme-
reti rejtéskeresés, vezetett terepi séta a 
Duna- parton, vízvizsgálat
• Kerékpártúra Vácra, szakvezetett te-
repi séta az Ártéri Tanösvényen és a 
váci Ligeti tó körül

• A Börzsöny titkai” szakvezetett terepi 
séta a Királyréti Tanösvényen, nyom-
keresés, vízvizsgálat, interaktív kiállí-
tás a Hiúz Házban

Erdei Oviban a kis Vackorok
avagy, amikor a jó kezdeményezések találkoznak
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Óvodánkban ebben a tanévben először- Zöld Óvodai tevékenységünk részeként- Erdei 
Óvoda Programot dolgoztunk ki és három egymást követő napon természetjáró, érzékenyítő 
terepi foglalkozássorozatot szerveztünk a három nagyobb csoportnak. 
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• utazás a Királyréti Erdei Vasúton 
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Ugyan az időjárás az egyik csoport kirándulását- a 
Kismagos Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai 
Központba- szeptemberre halasztotta, de ez nem 
vette el a kedvünket és lelkesedésünket attól, hogy 
ezt a sikeres kezdeményezést hagyománnyá és 
pedagógiai munkánk részévé tegyük az 
elkövetkezendő években is. Így sikerült a Vackor 
Apró Természetjárók Körének tevékenységét még 
több gyermek számára elérhetővé tenni és a közel 
10 éves szakmai tapasztalatát kamatoztatni 75 
gyermek élményszerzésében. A kirándulássorozat 
költségeit és a szülők terheit a civil pályázaton 
nyert összeg nagyban csökkentette. Élmény és 
töltődés volt mind gyermeknek, mind felnőttnek, 
méltó megkoronázása egy tartalmas, mozgalmas 
tanévnek. 

Köszönjük a kezdeményezés támogatását a szülőknek, a program megvalósítását az óvoda 
pedagógusainak és dajkáinak, a pályázati lehetőséget az önkormányzatnak, és a pályázat 
elbírálóinak, hogy meglátták benne az elhivatottságot, a lelkesedést, a hosszútávú előremutató 
fejlődést. 

                                                                                     Fazekasné S. Mónika 

                                                                            Vackor Apró Természetjárók Köre 

 

Az eseménysorozat fotói az óvoda honlapjának galériájában megtekinthetőek: 

 www.szodlegetiovoda.hu 
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Ugyan az időjárás az egyik csoport 
kirándulását- a Kismagos Környezeti 
Nevelési és Ökoturisztikai Központba- 
szeptemberre halasztotta, de ez nem 
vette el a kedvünket és lelkesedésünket 
attól, hogy ezt a sikeres kezdeménye-
zést hagyománnyá és pedagógiai mun-
kánk részévé tegyük az elkövetkezendő 
években is. Így sikerült a Vackor Apró 
Természetjárók Körének tevékenységét 
még több gyermek számára elérhetővé 
tenni és a közel 10 éves szakmai ta-
pasztalatát kamatoztatni 75 gyermek 
élményszerzésében. A kirándulássoro-
zat költségeit és a szülők terheit a civil 
pályázaton nyert összeg nagyban csök-
kentette. Élmény és töltődés volt mind 
gyermeknek, mind felnőttnek, méltó 
megkoronázása egy tartalmas, mozgal-
mas tanévnek.
Köszönjük a kezdeményezés támoga-
tását a szülőknek, a program megva-
lósítását az óvoda pedagógusainak és 
dajkáinak, a pályázati lehetőséget az 
önkormányzatnak, és a pályázat elbí-
rálóinak, hogy meglátták benne az el-
hivatottságot, a lelkesedést, a hosszútá-
vú előremutató fejlődést.

Fazekasné S. Mónika
Vackor Apró 

Természetjárók Köre
 
Az eseménysorozat fotói az óvoda 
honlapjának galériájában megtekint-
hetőek: www.szodligetovoda.hu

Óvodánkban ebben a tanévben először- Zöld Óvodai tevékenységünk részeként- Erdei Óvoda Prog-
ramot dolgoztunk ki és három egymást követő napon természetjáró, érzékenyítő terepi foglalkozás-
sorozatot szerveztünk a három nagyobb csoportnak.
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Az idei nyár fordulópontot jelentett a község mű-
vészeti életében.Megrendezésre került július ele-
jén a Közösségi Ház udvarán az első művészeti 
alkotó nap. A tematikus délutánon az esti kiállí-
tás adta az apropót ahol a két grafikus macskás 
és állati karikatúráihoz kapcsolódóan „A macska 
rúgja meg” képek készültek változatos techni-
kákkal.
A művészek baráti köre a rendezvényre pályázatot 
adott be, de a remélt összeg töredékét nyerte csak 
el, így kőlevessel zárták az eseményt és fogadták 
vendéglátóként  rajzaikkal kiegészítve  az esti kiál-
lításra látogatókat.

KŐLEVES, MACSKÁK MINDEN MENNYISÉGBEN

A minap a vasútállomásnál két nagytestű kutya „le-
gelészett” a járda melletti füvön. Édesanyám elsétált 
mellettük. Az egyik kutya beleharapott a lábába. Sen-
ki nem segített neki, pedig többen látták.
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy vigyázzanak az 
utcán, mert mást is érhet baleset!
Aki pedig állatot vállal, az kérem jobban figyeljen rá 
felelős gazdájaként.

egy sződligeti lakos

Sződligeti civilek oldala
Másik „minap „ 
betévedt egy ku-
tya a Hivatalba.
Fotózkodás után 
facebookon ke-
resték a gazdáját. 
Kis idő múlva már 
érkezett is egy la-
kostól a telefon-
szám, hol találjuk 
az eltévedt kisál-
lat gazdáját. Ad-
dig is kapott vizet 
és légkondit.

Sződligeti aprók: 

Figyeljünk egymásra!  
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Sződligeti civilek oldala

A program első részében a Mercedes 
gyárban tettek látogatást a kirándulás 
résztvevői. Csodálatos élmény volt, 
gyönyörű, korszerű épület, gyártósor, 
robotika és a logisztika csúcsaival ta-
lálkoztunk. A megrendelésre készülő 
járművek kétpercenként futnak le a 
szalagról a szivárvány színeiben. A 
gyárlátogatás idegenvezetője mindent 
részletesen elmagyarázott és megmu-
tatott a csoportnak. A bőséges és finom 
ebéd után városnézés következett, is-
mét idegenvezető segítségével.

most Kecskemétre, 

Katolikus Nagytemplom, Szent Miklós 
templom, Kodály-emlékmű, Katona 
József Színház, Cifrapalota, Zsinagóga 
szerepelt a programban.
A kirándulás csúcspontja  pedig a 

Leskovszky hangszergyűjtemény 
megtekintése volt. A kiállítás szó 
szerint ineraktív, minden hangszer 
arra várt, hogy kipróbáljuk, megszó-
laltassuk!

(persze fiúk 
kíséretében)

Ismét kirándultak,

az Okos Nők
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Engedjék meg, hogy ismét figyelmükbe ajánljam az „én 
kosaram” szolgáltatásunkat. A virtuális piactéren, ké-
nyelmesen megrendelhetik magyar őstermelőktől, vegy-
szermentesen gazdálkodóktól, biokertészektől, házi sajt, 
tészta ,sütemény és húsárú készítőktől a friss termékeket, 
szombaton reggel pedig kényelmesen átvehetik a rendelt 
árut a Közösségi Házban kilenc és tíz óra között. Rende-
léseiket szerda 22 óráig kell leadni

Kedves Sződligetiek!

Mezei Johanna Vácott született, Őrbottyánban nőtt fel, de gyermek-
ként sok időt töltött Kisnémediben is, ahol az egyik nagymamája szü-
letett. Az érettségi vizsgát követően a Miskolci Egyetem angol–tör-
ténelem szakát végezte el, majd pár évvel később az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem francia szakán szerzett oklevelet. Az írás mellett 
angol–francia nyelvtanárként munkálkodik.
Munkája elvesztése után régen dédelgetett regényterveit kezdte el 
megvalósítani. Kezdetben saját maga és családja finanszírozta a 
könyvei megjelenését. Írói álnevét egyik nagymamája iránti tisztelet-
ből vette fel, akit Fábián Johannának (Jankának) hívtak.
A sződligeti könyvtárban több kötete is megtalálható, olvasóink köré-
ben az egyik legnépszerűbb írónő.

_SZTE_A5_SzorolapOktóber negyedikén  a 
könyvtárunk vendége lesz FÁBIÁN JANKA  írónő! 
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Október negyedikén  
a könyvtárunk vendége 
lesz Fábián Janka 
írónő!

Könyvtárunkban az írónő számtalan könyve 
kölcsönözhető
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Közösségi Ház állandó programjai 2018. szeptember10-től 

 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 
8-9  jóga-pilates gyógytorna jóga-pilates   
9-10 angol angol Én kosaram-kosárátadás 
10-11 angol baba-mama torna angol Ráérek klub   
11-12   számítógépes tanf. Okos nők (havonta 

egyszer) 
tanfolyamok, lakossági 
bérlések 

12-13    
13-14 számítógépes tanf. számítógépes tanf. 

 
számítógépes tanf. Örömtánc 

14-15 számítógépes tanf. női nyugdíjas klub 
(hónap első kedd) 15-16   Testületi ülés (havonta 

egyszer), civil csop. 
bérlés 

16-17 takarítás takarítás férfi ny. klub 
(hónap első csüt.) 17-18 jóga 

jóga 
számítógépes tanf.  

18-19 gerinctorna 
19-20  
 

Kezdődik az iskola, vége a szabadságos hónapoknak. Pár 
hét és újra visszazökkenünk a régi kerékvágásba, zakatol 
megint hónapokon át egy ritmusra az életünk.
Nyáron, strandon, szabadságon otthon sokan tesznek fo-
gadalmakat... Nem csak a munka, többet otthon, fordítok 
magamra is időt, megtanulom, eljárok, most már végre más-
hogy lesz, megengedem magamnak...

Lassan vége a nyárnak.
Ha a fogadalmak között szerepelt angolul tanulás, számí-
tógépes tudás megszerzése vagy fejlesztése, esetleg jóga, 
pilates, gyógytorna, olvasás, kiállításra járás,jótékonykodás 
vagy csak egyszerűen beszélgetni valahol, akkor itt a helye 
nálunk! Válogassanak, érdeklődjenek, jöjjenek továbbra is 
várom, várjuk Önöket szeretettel!

Kovács Krisztina

 

XIV. Veteránautós és Motoros 
találkozó 2018. aug. 26. 

XIV. Veteránautós és Motoros találkozó 
2018. aug. 26
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Ez történt...
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