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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Sződligeti Polgárok!
Köszöntöm Önöket az új esztendőben. 
Ha leltározom az elmúlt év történése-
it, akkor eszembe jut a Lakóparki utak 
aszfaltozása, a felújított orvosi rende-
lő, a megújult játszótér a hivatal mel-
lett, a Határ út teljes körű felújítása és 
a Csörögi majorba vezető aszfaltos út. 
Megnyitotta kapuit a Sződligeti mini 
bölcsőde is. Azt hiszem, hogy tényleg 
remek évet zártunk.
Megígérhetem, hogy idén is legalább 
ilyen ütembe fog fejlődni szeretett te-
lepülésünk, Sződliget.
- A Képviselő-testület az M2-es bővíté-
se miatt kialakult parkolási káoszt, ha 
megoldani nem is tudja, de enyhíteni 
szeretné egy új parkoló építésével.
- Szeretnénk folytatni az orvosi rendelő 

korszerűsítését a szakorvosi rendelőket 
kialakításával.
- Folytatjuk az útfelújítási programot is.
- Bővíteni kívánjuk az iskolát 4 új tan-
teremmel, és bővíteni szeretnénk a 
bölcsődei helyek számát is.
Össze kell kapnom magam, mert a 
program megvalósítására nem áll ren-
delkezésre csak 10 hónap, ugyanis eb-
ben az évben önkormányzati választás 
lesz!
Kilencedik éve vagyok Sződliget pol-
gármestere. Sokat fejlődött a település 
ezalatt, de nem szabad hátradőlni,  ké-
nyelmesen hátra, mert van még bőven 
tennivaló. Ezért ismét elindulok a pol-
gármesteri választáson.
Sződliget jól áll anyagilag! Komoly 

bankbetétünk van. De most, hogy tele 
van kassza, az enyveskezűek megje-
lentek azért, hogy ismét belenyúljanak 
a közös pénztárcánkba! Ostoba szó-
rólapokon próbálkoznak karaktergyil-
kossággal. De nem szabad hagynunk, 
hogy ismét lenullázzák Sződligetet! 
Nem kell sem stadion, sem villamos 
a Dunapartra! Meg kell védenünk az 
elért eredményeket és Önökkel közö-
sen meg kell védeni a tovább fejlődés 
lehetőségeit is! 
Komoly harc lesz, de elzavarjuk a szar-
kákat a közös kasszánktól és Sződliget 
tovább fog fejlődni!

Juhász Béla
polgármester
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A 2018. december 7-i tanácskozáson 
a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámoló elfogadása után az elfoga-
dott napirendi sor kiegészült a Part-
nerségi egyeztetési szabályzatról be-
nyújtott előterjesztés megvitatásával. A 
tárgysorozat első pontjaként rendeletet 
alkottak a bölcsődei térítési díjakról. 
Eszerint az étkezési térítési díj 440 Ft/
nap, ez négyszeri étkezést foglal magá-
ban és önköltségi szinten van. A gon-
dozási díj összege az érintett család 
jövedelmi viszonyaitól függ. 
Az idei munkaterv megvitatása után ki-
derült, hogy nincs változás a korábbi 
esztendőkhöz képest: minden hónap 
2. péntekén tartják a képviselő-testüle-
ti üléseket, illetve az ezt megelőző hét-
főn a Pénzügyi Bizottság tanácskozik. 
A munkaterv tartalmazza a februári 
közmeghallgatást és a novemberi la-
kossági fórumot is. (Az utóbbi termé-
szetesen függ az őszre tervezett hely-
hatósági választástól is.) 
Ezt követően elfogadták a Zöld Mene-
dék Állatvédő Alapítvány beszámolóját 
a gyepmesteri feladatok ellátásáról. A 
képviselők egyúttal kérték, hogy a be-
számoló tartalma a jövőben a teljes évet 
fogja majd át. Dr. Törőcsik Edit jegyző 
előterjesztésében került napirendre 
a helyi adóbevételekről és kintlévő-
ségekről szóló beszámoló, melyet az 
adócsoport színvonalas munkáját meg-
köszönve fogadott el a testület. Mint 
azt Bácskai Edit, a Pénzügyi Bizottság 
elnöke elmondta: a kintlevőség összege 
jelentősen már nem csökkenthető, bár 
egyetértett Juhász Béla megállapításá-
val, miszerint a gépjárműadó befizetési 
morálja igen alacsony. A polgármester 
felhívta arra is a figyelmet, hogy egy 
éven túli adótartozást követően az adó-
hatóságnak lehetősége van az érintett 
gépjárművet kivonatni a forgalomból. 
A bölcsődei beiratkozás időpontjának 
meghatározása után úgy határoztak a 
képviselők, hogy 5 éves meghatározott 
időtartamra, 300 ezer forint/év össze-
gért bérbe adják az árvízvédelmi gát, 
Kis-rét és Üvegház étterem mögötti ha-

jótároló által határolt, kihasználatlan 
és nehezen kezelhető területet. 
Az ülés befejezéseként egyhangúlag 
elfogadták a partnerségi egyeztetésről 
szóló szabályzatot. Ez biztosítja a He-
lyi Építési Szabályzat előkészítése és 
meghozatala során a teljes körű nyilvá-
nosságot és lehetőséget ad a partnerek 
alkotó közreműködésének biztosítá-
sára. Meghatározza az egyeztetésben 
résztvevők körét, a tájékoztatás módját 
és eszközeit, a javaslatok, véleményé-
nek dokumentálásának, nyilvántar-
tásának módját, az el nem fogadott 
javaslatok indokolásának módját, va-
lamint nyilvántartásuk rendjét, és az 
elfogadott dokumentumok nyilvános-
ságát biztosító intézkedéseket. 

Az idei esztendő első testületi ülésére 
január 18-án került sor. 
A munka megkezdése előtt dr. Csányi 
István emlékezett meg az elhunyt id. 
Schröck Istvánra, majd a jelenlévők 
egyperces csenddel adóztak a tele-
pülés első polgármesterének emléke 
előtt. 
Ezúttal is felkerült egy sürgősséggel be-
vitt napirendi pont a tanácskozási sor-
ba, mellyel összesen nyolc témakört 
tárgyalt meg a testület. Elsőként a Helyi 
Építési Szabályzat szükséges módosí-
tásához illeszkedő rendeletet fogadták 
el. Ez a településfejlesztési koncepció, 
a településrendezési eszközök, a tele-
pülésképi rendelet és az arculati ké-
zikönyv elfogadására és módosítására 
vonatkozó partnerségi egyeztetési ren-
deletre irányul.
Majd Juhász Béla beszámolt az elmúlt 
negyedévben átruházott hatáskörben 
végzett tevékenységéről. Ebben az el-
számolási időszakban 2 fő részesült 
méltányossági ápolási díjban, 3 fő ka-
pott szociális segélyt, 2 fő részére került 
kifizetésre temetési segély, lakásfenn-
tartási támogatásra 12 fő jogosult, és 
12 fő kapott tűzifát. A beszámolási idő-
szakban 19 fő részesült szociális gon-
dozásban, ebből 1 fő volt új gondozott. 
Szociális étkezést 26 fő részére juttattak, 

A képviselő-testület téli döntései
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete lapunk legutóbbi 
megjelenését követően három, az éves munkaterv szerint megtartott tanácsko-
zásán ismét a település életét átfogóan érintő döntések sorát hozta meg. Ezek 
közül a legfontosabbakról adunk tájékoztatást az alábbiakban. 

ebből 7 fő ingyenesen, 2 fő 50%-os kez-
deménnyel étkezhetett. A polgármes-
ter azt is elmondta, hogy 12 sződligeti 
családot támogattak - közel félmillió 
forint értékben - jó minőségű tűzifával. 
Tájékoztatásul elhangzott még, hogy a 
kormányzat 440 ezer forintot utalt át a 
rezsicsökkentés keretében tűzifa támo-
gatásra. Ebből az összegből 36 család 
részére vásárol az önkormányzat tűzi-
fát és biztosítja ennek elszállítását.
A Pénzügyi Bizottság 2018-as működé-
séről szóló beszámolóban Bácskai Edit 
elnök kiemelte: tíz alkalommal tartot-
tak munkaterv szerinti és két alkalom-
mal rendkívüli ülést. Kétszer került sor 
zárt ülésre. Az elmúlt esztendő során 
összesen 134 határozatot hoztak. A be-
számoló, majd az idei bizottsági mun-
katerv elfogadását követően törvényi 
előírás szerint meghatározták az önkor-
mányzat következő 3 évre vonatkozó 
várható adósságot keletkeztető ügylete-
it. Mint elhangzott: az önkormányzat jó 
gazdálkodásának eredményeként ko-
moly megtakarítások vannak, így nem 
várható hitelfelvétel, tehát az ezek mi-
atti kötelezettség – az elmúlt évekkel 
megegyezően – nulla forint lesz.
Ezt követően pályázati részvételről 
döntöttek. Mintegy 5,5 millió forintos 
önrészt biztosítottak arra, hogy Sződ-
liget beadhassa a pályázatát a megye 
által kiírt, a települési infrastruktúra ja-
vítását, a felszíni csapadékvíz-elvezető 
rendszer fejlesztését, a települési csa-
padékvíz-gazdálkodás korszerűsítését 
célzó pályázatra, több mint 100 millió 
forintos támogatásra. Döntöttek ar-
ról is, hogy a pályázati dokumentáció 
elkészítésével a Pro Régió Nonprofit 
Kft.-t bízzák meg. (A pályázat a követ-
kező utcák csapadékvíz elvezetését 
oldhatja meg: Bánya u., Meggyfa u., 
Orgona u., Pipitér u., Tulipán u., Aká-
cos út, Nyárfa köz, Nyárfa u., Viola u., 
Rózsa u., Lilom u., Ibolya u., Rezeda 
u., Jácint u. és Jegenye köz.)
Zárásként Matyó Anikó aljegyző ismer-
tette azt a pályázatot, melyet a Belügy-
minisztérium tett közzé és célja a köz-
tisztviselői illetményalapot kiegyenlítő 
béralap biztosítása. Mivel Sződliget 
megfelel a szükséges feltételeknek, il-
letve adóerősség szempontjából nem 
éri el a felső határt, a pályázati összeg 
fedezheti az emelési összeget, mely így 
nem terheli majd a település büdzséjét. 
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Igen tartalmas volt a február 8-án 
megtartott testületi ülés, melyen az 
elsőként megtárgyalt és elfogadott 
költségvetési rendeletről lapunk más 
részén részletes tájékoztatást adunk. 
Sződliget 2019-es költségvetésének 
egyensúlyban lévő induló főösszege 
567 millió 907 ezer forint. Majd újabb 
rendeletalkotás került napirendre. Mi-
vel a település mindennapjaiban fel-
merülő valós problémákra megoldást, 
iránymutatást és egyértelmű szabá-
lyozást adó előírásokra van szükség, 
a képviselő-testület megalkotta a köz-
területeinek használatára vonatkozó 
rendeletét is. Az előterjesztés célját és 
a rendelet tartalmának indoklását dr. 
Törőcsik Edit jegyző ismertette, majd a 
testület egyhangú voksolással fogadta 
el. (A rendelet lényegét lapunkban is 
ismertetjük, teljességében a hivatalos 
települési honlapon lehet elérni.)
A polgármester szabadságütemezé-
sének jóváhagyását követően a He-
lyi Építési Szabályzat módosításával 
kapcsolatban a partnerségi egyeztetés 
és véleményezési szakasz lezárásá-

ra is sor került. Ennek megtárgyalása 
során elhangzott: az önkormányzat 
szeretné megőrizni Sződliget kertvá-
rosias jellegét, ezért nem támogatja a 
magasépítésű, továbbá a tömbházas 
ingatlanok kialakítását. A jegyzőt és a 
köztisztviselőket érintő teljesítménykö-
vetelmények meghatározásának alap-
ját képező célok elfogadása után tájé-
koztatók következtek a háziorvosok, a 
házi gyermekorvos, fogorvos és védő-
női szolgálat 2018-as tevékenységéről.
A csörögi Csiri-Biri Napközi Otthonos 
Óvodával történt egyeztetés alapján a 
Csemeteliget Napközi Otthonos Óvo-
da Intézményvezetőjének javaslatát 
elfogadva az alábbiak szerint alakul az 
óvoda idei zárva tartása:
Nyári zárva tartási idő: 
2019.07.01. – 2019.07.21.   
Nyitás: 2019.07. 22. (hétfő)
Téli zárva tartási idő:
2019.12.30. – 2020. 01. 02. 
Nyitás: 2020.01. 02. (csütörtök)

A testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy kösse meg a csoportos ener-

gia beszerzésre vonatkozó szerző-
dést a Sourcing Hungary Szolgáltató 
Kft.-vel. Ezzel a település a közüzemi 
költségek közül a villamos- és földgáz 
kiadások 20-25%-át is megspórolhat-
ja. Egy újabb döntés értelmében az 
idei sződligeti költségvetés hivatalos 
könyvvizsgálatával a Danubius Expert 
Audit Kft.-t bízták meg. Elfogadták 
azt a – szükség esetén alkalmazható 
– korszerűsített vízkorlátozási tervet, 
amelyet a DMRV Zrt. állított össze és 
küldött meg az érintett településeknek 
jóváhagyásra. Ez három fokozatot sorol 
fel, melyek célja (a helyzet súlyosságá-
tól függően) az ivóvízellátás biztosítása 
a locsolás, vagy éppen az autómosás 
korlátozásával.
Sződliget Önkormányzat Képvise-
lő-testülete végül úgy döntött, hogy a 
közművelődés területén végzett tartó-
san magas színvonalú munkája elis-
meréseként a szakminiszter által ado-
mányozható Bessenyei György-díjra 
terjeszti fel a Közösségi Ház vezetőjét, 
Tóthné Kovács Krisztinát. 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019. február 
8-án megtartott ülésén a jelenlévők 
egyhangú támogató szavazatával elfo-
gadta a település idei költségvetését.
A Juhász Béla polgármester által be-
terjesztett tervezetből kiderül, hogy a 
büdzsé tartalma négy fő címzett részre 
tagolódik: önálló cím az önkormány-
zat, a közös önkormányzati hivatal, az 
óvoda, illetve a Gondozási Központ. 
Továbbra is a beszedett gépjárműadó 
40 %-a marad a településnél, a helyi 
adók, lakbérek nem emelkedtek, az 
önkormányzat új adót nem vezetett be. 
A költségvetés megalkotásának főbb 
szempontjai:
1. Hitelfelvétel nélküli pénzügyi 
egyensúly
2. A kötelező feladatokhoz szükséges 
kiadások biztosítása takarékos működ-
tetéssel
3. Az önkormányzati szolgáltatások ní-
vójának fenntartása
4. A szociális érzékenység megtartása: 
a hátrányos helyzetűek, a rászorulók 
támogatása

5. A közterületek értékmegőrzése
6. A fejlesztési célok teljesítésével a va-
gyon gyarapítása
A büdzsé egyensúlyi főösszege 567 
millió 907 ezer forint. Az önkormány-
zat tervezett helyi adóbevétele 107 
millió forint. A központi állami költ-
ségvetésből normatív támogatás össze-
ge 285 millió 458 ezer forint. Sződliget 
ebben az esztendőben sem vesz fel 
hitelt.
A költségvetés megalkotásánál priori-
tást élvezett az orvosi rendelő felújítá-
sa, annak érdekében, hogy a szakorvo-
si praxisok kerülhessenek kialakításra. 
Tervbe van véve P+R építése a vasút-
nál, továbbá játszótér építés a lakó-
parkban. Folytatódnak az útépítések, 
útjavítások: A beadott pályázatokhoz 
önrészeket különítettek el
- a barackosi csapadékvíz elvezetésre,
- a bölcsőde építésre,
- a közösségi ház bővítésre, felújításra.
A támogatás értékű működési pénz-
eszközátadásra, illetve egyéb támoga-
tásokra 16 millió 065 ezer forint van 
betervezve. A működési kiadások so-

ron 437 millió 768 ezer forint, a felhal-
mozási célú kiadások soron 92 millió 
381 ezer forint forrás szerepel. Az ellá-
tottak pénzügyi juttatásaira (étkeztetés, 
támogatások, segélyek) közel 22 millió 
forint jut.

Sződliget idei költségvetéséről

Sződliget idén a következő jelentősebb 

felújításokat, fejlesztéseket tervezi. 

- helyi utak felújítása: 30 millió Ft

- orvosi rendelő felújítása: 15 millió Ft

- csapadékvíz elvezetés: 11 millió Ft

- iskolai konyha felújítás 2,5 millió Ft

- bölcsőde építési pályázathoz önrész 20 

millió Ft

- játszótér építése 4 millió Ft

- egyéb gépek, berendezések játszótéri 

eszközök beszerzése: 4 millió Ft.

Település üzemeltetési kiadások (részlet):

- közutak üzemeltetése: 31,8 millió Ft

- ár- és belvízvédelem: 11 millió Ft

- közvilágítás: 8,8 millió Ft

- gyermekvédelmi ellátások 14,1 millió Ft

- Gondozási Központ kiadásai: 23,1 millió Ft

Sződliget Nagyközség részletes költség-

vetése a település hivatalos weboldalán 

(szodliget.hu) is megtekinthető.
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A közmeghallgatás ezúttal két, jól el-
különülő részből állt. Polgármesteri 
meghívásra ugyanis jelen volt az ille-
tékes rendőrkapitányság két munkatár-
sa – Demkóné Zórád Beáta és Györffy 
Szabolcs - is. Összegzésként elmond-
ták, hogy Sződliget közbiztonságával 
nincsenek különösebb problémák, a 
települést elkerülik a komolyabb bű-
nözők, nagy visszhangot kiváltó bűn-
cselekmények nem jellemzik a telepü-
lés életét. Évről évre nagyjából hasonló 
esetszám és felderítési adatok kerülnek 
a statisztikai kimutatásokba. Elhangzott 
az is, hogy a helyi polgárőrséggel kivá-
ló a kapcsolat, mely a bűnmegelőzés 
szempontjából is jelentős. Megtudhat-
tuk, hogy a Dunai fasoron elhelyezett 
sebességkorlátozó tábla a balesetek 
megelőzésében játszhat szerepet. A 
lakók közül Szeidl István és Balogh 
Róza felvetésében egyaránt azt fogal-
mazta meg, hogy szükség lenne foko-
zottabb rendőri jelenlétre, elsősorban 
a vasútállomás környékén hiányolják 
ezt. Földszin Zsuzsanna tapasztalatai 
szerint tiltó táblával kellene megaka-
dályozni a kerékpárút környékének 
autósforgalmát, kérte a kerékpárosok 
nagyobb védelmét. Mivel többen fel-
vetették a vasútállomás környéki par-
kolás ellehetetlenülését, Juhász Béla 
elmondta: tervbe vették a P+R parkoló 
bővítését, illetve mintegy félszáz autó 
várakozását teszik lehetővé már a kö-
zeli hónapokban a környéken.
A lakossági fórum további részében 
a település több egyéb napi gondja is 
felmerült. Ezek megemlítése előtt dr. 
Somogyi István tájékoztatta a jelenlé-
vőket a horgásztóval kapcsolatos el-
képzelésekről. Mint azt a sporthorgász 
egyesület nevében elmondta, befeje-
ződik a – szakértők szerint sikeres – fil-
mforgatási időszak, mely során évsza-
konként egy-egy időre vették igénybe 
a tó környékét mozifilm felvételekre 
az alkotók. Megtudtuk azt is, hogy az 
elképzelések szerint kompromisszu-
mos megoldásként mindenki számára 
ingyenes, nyitva tartási időszakot alakí-

Szerteágazó kérdések Sződliget idei első közmeghallgatásán
Közel másfél órás időtartamú, a település mindennapi problémáit érintő, igen jó 
hangulatú fórumot tartott február 8-án este Sződliget Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete. A beszélgetésen a testületi tagokon kívül mintegy húsz 
érdeklődő állampolgár vett részt.

tanak ki. (Erről részletesen az egyesület 
később ad majd tájékoztatást.) 
Németh András a parkok fokozottabb 
védelme és tisztántartásának igénye 
mellett a település visszatérő prob-
lémájára, a csapadékelvezetés hiá-
nyosságaira világított rá. Válaszában a 
polgármester arról adott tájékoztatást, 
hogy Sződliget komoly önerő bizto-
sításával indul egy 100 millión felüli 
forrást biztosító pályázaton, mely első-
sorban a barackosi rész ezen gondjára 
kíván megoldást adni. Kemenes Lajos 

arról számolt be, hogy egyre népesebb 
lesz az a denevér populáció, amely 
templomtoronyban éli mindennapjait. 
A gondokra visszatérve dr. Tóth Adrienn 
a bölcsődei lehetőségekre kérdezett rá, 
illetve panaszolta, hogy igen zajos – az 
egyébként Vác közigazgatási terüle-
tén működő - nyomdaüzem. Az előbbi 
felvetésre reagálva Juhász Béla a mini-
bölcsőde kialakításának igen szövevé-
nyes és akadályokkal tűzdelt kialakítási 
folyamatát vázolta és az állami szabá-
lyozással indokolta, hogy megoldhatat-
lan a működés nyújtott műszakra való 
átállása. Buzás Daniella a vasúti átjáró-
nál tapasztalható közvilágítási hiányos-
ságot jelezte, illetve az állattartás szabá-
lyozásának indokaira kérdezett rá. 

Nász Zoltán három kérdése a lomta-
lanításra, a kutak engedélyezésére és 
a helyi bolthálózat bővítési lehetősé-
geire irányult. A lomtalanítás, illetve 
a hulladékgazdálkodás jelenlegi igen 
problémás – és egyes esetekben Sződ-
ligetet is érintő – területének aktuali-
tásairól Tari Istvánné alpolgármester 
adott tájékoztatást. Ebben kifejtette, 
hogy sajnos még most sem oldódott 
meg a szolgáltató cég finanszírozása, 
így nem tud bíztató választ adni az 
esetlegesen ismét megtartható lom-
talanítás kapcsán sem. A kutak prob-
lémakörét dr. Törőcsik Edit vázolta. 
A jegyző ismertette, hogy jelenleg a 
jövő év végéig él a bejelentési mora-
tórium, de addig akár újabb törvény-

módosítással válhat egyértelműbbé az 
egyelőre a tulajdonosok számára igen 
költségigényes folyamat. Végül Juhász 
Béla is kifejezte sajnálkozását, hogy a 
nagyközségben nincs lehetősége a la-
kóknak egy – akár árversenyt is jelen-
tő – kiterjedt üzlethálózatból válogatni 
bevásárlásaik során. A polgármester a 
fórum zárásaként arra bíztatott minden 
sződligetit, hogy akár ügyfélfogadási 
időn kívül is keresse őt bátran, lehe-
tőségei szerint igyekszik orvosolni a 
felmerülő problémákat.
Sződliget Nagyközség Önkormányzata 
– az elfogadott éves munkaterve sze-
rint – már a helyhatósági választások 
után, idén novemberben tartja követ-
kező közmeghallgatását.
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Hogy rend legyen Sződligeten

A lakossági észrevételek hasznosításával, a közösségi 
együttélés alapvető szabályainak figyelembevételével ál-
lította össze az önkormányzat a település közterületeire 
érvényes szabályozást. A rendelet alapvető mottója, hogy 
közterületeinkre ugyanúgy tekintsünk, mint a saját magán-
tulajdonunkra. Ez alapján, például ha az ingatlanunk előtti 
közterületen tárolni, elhelyezni kívánunk valamit, akkor a 
közterület tulajdonosától ehhez előtte közterület-használati 
engedélyt kell beszereznünk. A terület tulajdonosa pedig az 
önkormányzat. (Kivétel, ha a tárolás vagy elhelyezés maxi-
mum 72 óráig tart.)
Az önkormányzattal megkötött közterület-használati szer-
ződés minden esetben határozott időtartamra szól, mely-
nek lejártakor a használt közterületet az átvételkori állapo-
tában kell visszaadni. A közterület-használatért fizetendő 
díj legkisebb mértéke az 1 m2 és legrövidebb időtartama 
1 hónap.
A rendelet meghatározza annak célját, hatályát, továbbá a 
járművekre vonatkozó szabályozást. Kitér a játszóterek, a 
közterületek igénybevételére, a köztisztaságra. Megismer-
hető belőle az engedélykérések rendje, feltétele. Felsorolja 
mihez nem szükséges engedély és milyen tevékenységekért 

Sződliget Nagyközség Önkormányzata 2019. február 
8-án megtartott képviselő-testületi ülésén rendeletet fo-
gadott el a település közterületeinek használati szabályo-
zásáról.

Még tavaly év végén jelent meg a 
CXXXIX. számú törvény (Magyar Köz-
löny 2018/216. szám), amely hazánk 
egyes kiemelt térségeinek területren-
dezési tervét tartalmazza. Ennek egyik 
része részletesen taglalja a főváros kör-
nyéki agglomerációra vonatkozó el-
képzeléseket. Az alábbiakban a Sződli-
getet is érintő részeket foglaljuk össze.
Az érintett agglomerációhoz 81 tele-
pülés – köztük Sződliget – tartozik. 
Nagyközségünkre is vonatkozó ren-
delkezés, hogy új beépítésre szánt te-
rület a közigazgatási határához 200 
méternél közelebb csak felsőbb szer-
vek hozzájárulása esetén jelölhető ki. 
Ötezer négyzetméternél nagyobb nettó 
eladóterű kereskedelmi vagy szolgálta-
tó egység csak közlekedési csomóponti 
megállóhelytől számított 300 méteren 
belül alakítható ki. A település köz-
igazgatási területére vonatkoztatva a 
beépítésre szánt terület növekménye a 
települési térség 2 %-át nem haladhat-
ja meg. Sződliget esetében az adatok 

Törvény született a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről
szerint: a település közigazgatási terü-
lete 731,44 hektár, a települési térség 
területe 268,36 hektár, a települési tér-
ség területének aránya 36,69%.
Térségünk közlekedéséről
A közlekedés szempontjából a terv az 
M2-es gyorsforgalmi út meglévő (bő-
vítés alatt álló) Budapest – Vác szaka-
szán túl tartalmazza annak Vác – Rét-
ság – Hont irányban történő szlovákiai 
elérését is. Tervezett új közúti hídként 
jelenik meg a Vác – Tahitótfalu kö-
zötti összekötés. Melyet Vácnál az a 
tervezett új út ér el, amely Sződliget-
től északra köti majd össze például az 
M2-est a régi 2-es főúttal. (Emlékeze-
tes: egy bekötő út része volt a jelenleg 
folyó M2-es bővítési projektnek. Ám 
az utolsó pillanatban törölték, azzal a 
hivatalos indoklással, hogy ilyet az Eu-
rópai Unió nem finanszíroz. A Göd és 
Dunakeszi közötti bekötő út megépíté-
sére aztán mégis sor kerül. Igaz, másik 
országgyűlési választókerület, más or-
szággyűlési képviselő…)

Megépülhet (és mikor) a sződligeti bekötőút?

Az országos kerékpárút törzshálózat 
részét képezi az a Felső Dunamenti 
kerékpárútvonal (Euro Velo 6), amely 
Sződligeten is keresztülhalad. Szintén 
törzshálózathoz tartozik a vasútvona-
lak tekintetében a 70-es számú vonal 
(Budapest – Dunakeszi – Göd – Sződli-
get – Vác Nagymaros – Szob).
Amit az M2-es bővítéséről tudni kell
Európai Uniós forrásnak köszönhető-
en az M0-ás és a Vác déli csomópont-
ja közötti 19,6 kilométeres szakasz 
újul meg, illetve négysávosodik nettó 
32,9 milliárd forintos értéken. A 2X2 
sávos, burkolt leállósávokkal kialakí-
tott gyorsforgalmi út a Strabag Építő 
Kft. és a Strabag AG konzorciuma ál-
tal valósul meg. A tervek szerint idén 
ősszel elkészülő projektben szerepel 
még hat új híd felépítése, melyekből 
egy a Budapest-Vác vasútvonal felett 
ível majd át. További 14 híd megújul, 
valamint megépül 2,8 kilométernyi 
zajárnyékoló fal, például Sződliget 
magasságában is.

nem kell fizetni. Tartalmazza a díj-
tételeket és a megsértésére vonat-
kozó jogkövetkezményeket.
Kimondja például, hogy a telepü-
lés közterületein tilos:
• gépjárműveket javítani, szerel-
ni és mosni 
 (kivéve a műszaki hibát);
• a jármű és gyalogos közlekedést akadályozó, 
 veszélyeztető tárgyak elhelyezése 
 az úttól 1 méteren belülre;
• a gépjárművel való megállás, várakozás, 
 áthajtás a zöldterületeken;
• a dohányozás a közoktatási-, közművelődési-, 
 kulturális-, sport-, egészségügyi-, szociális-, 
 gyermekjóléti- és gyermekvédelmi intézményektől, 
 a játszóterektől 5 méteren belül;
• a szabadtéri rendezvények és Szilveszter éjjelének 
 kivételével alkoholtartalmú italt fogyasztani 
 és forgalmazni;
• üzemképtelen vagy rendszám nélküli 
 gépjárművet tárolni.
Jogellenes közterület-használat észlelésekor a jegyző bírsá-
got szabhat ki, és kötelezi a jogellenes használatot elköve-
tőt a jogellenes állapot azonnali megszüntetésére.
Sződliget közterület használatára vonatkozó rendelete el-
érhető a település hivatalos internetes honlapján: 
szodliget.hu
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(2016. 04.01.-2018. 12. 31.) avagy a szemétdíjak szemét módon történő beszedése

Hulladékszállítási díjaink Sződligeten

Mielőtt a konkrét dátumokra rátérnék, pár mondatban vá-
zolom az előzményeket:
2013. 12. 01.-től Sződligeten a Zöld Híd Kft. végzi a hul-
ladék begyűjtést. A lakosság egyre jobban ráállt a kéthe-
tenkénti váltásban a szelektív-, illetve zöldhulladék elszál-
lítására. Elég végigmenni a nagyközségen péntekenként, 
tekintélyes mennyiségű színtelen (szelektív), illetve zöld 
zsák van kitéve, és érezhetően csökkent a téli időszakban 
megengedett pénteki égetések száma. A lakosság zömében 
elégedett (volt) a Zöld Híd tevékenységével. A díjakat ne-
gyedéves ütemezésben, előre kiszámítható módon, számla 
kiállítás alapján, csekken szedte be a cég.
2016. április 01.-től viszont megszűnt a hulladékszállító 
cégek számlázási – és díjbeszedési - joga. A közel 5 milli-
árd forintos állami tőkéből létrehozott, 40 főt foglalkoztató 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Koordináló Zárt-
körűen Működő Részvénytársaság – de maradjunk csak a 
népszerű nevénél: a „Kukaholding” - vette át a számlázási 
és díjbeszedési feladatokat. (Figyelem: a hulladékszállítást 
nem!) Egyébként ezt hivatalosan a lakossággal a 2016. 11. 
28.-án a Kukaholding által kiküldött levéllel közölték. Idézet 
ebből (a vastagon szedett szöveg is általuk lett kiemelve):
„Ez miért előnyös?
- hosszútávon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés 
eredményei,
- változatlan árak mellett, magasabb színvonalú lesz a hul-
ladékszállítási szolgáltatás,
- biztosított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság és a 
megbízhatóság.”
Rátérve a tárgyra, nézzük meg, hogyan alakult a szemétdí-
jakkal kapcsolatos számlák és csekkek kiküldése 2016. 04. 
01.-től: ( a Zöld Híd a 2015. 12. 01.-2016. 02.29.-i időszak-
ra 2016. 03. 05.-én, a 2016. 03. 01.-31.-ire pedig 2016. 05. 
18.-án küldte ki a számlát.)

2016. év
Időszak Számla érkezése Fizetési határidő
04. 01.-06.-30. 2016. 11. 28. 2016. 12. 07.
07. 01.-09. 30. 2017. 04. 03. 2017. 04. 08.
10. 01.-12. 31. nem lehet táblázatba nem lehet táblázatba 
 foglalni! foglalni!

10. 01.-12. 31. Nem számla, hanem Fizetési felszólítás ér-
kezett 2017. 05. 31.-én! A fél település kétségbeesett, ki a 
postára rohant befizetni, ki a telefont kapta fel és próbálta 
elérni a Kukaholdingot, vagy a Zöld Hidat (amely, szegény 
nem tehetett semmiről, de összeomlott a telefonos rendsze-
re!) Személy szerint én 06. 01.-én e-mailt írtam a Kukahol-
dingnak, mélyen felháborodva, mert a 04. 13.-i határidős 
eredeti számlát biztosan nem kaptam meg, ahogyan senki 
nem kapta meg. (Később azt hallottam valakitől, hogy a Ku-
kaholding neki azt mondta a telefonba: egyszerűbb volt ki-
küldeni a Fizetési felszólítást, mint a számlát, mert csak egy 

oldalas, nem kell részletezni, nem kell rá pl. a rezsicsök-
kentés adata sem.) Figyelték az időpontot? 2016. utolsó ne-
gyedév! A felszólítás 05. 31.-én érkezett. Aki kisvállalkozó, 
vagy járatos egy picit is az adóügyekben, tudja: a tárgyévi 
mérlegbeszámoló beadási határideje a következő év május 
31. napja. Próbálna meg valaki így számlázni, a NAV már 
büntetne is vastagon fogó ceruzával!
2017. 07. 05.-én érkezett a fenti időszakra szóló „az ere-
detivel megegyező másolat”számla! A befizetési határidő: 
2017. 04. 13. (kifizettem 07.05.-én.)
Kísérő szöveg: „Lakossági igénybejelentés alapján jelen le-
velünkkel együtt mellékelten megküldjük Önnek a hiányzó 
számláinak hiteles másolatát……….Türelmét és megértését 
ezúton is köszönjük, az esetlegesen okozott kellemetlensé-
gért szíves elnézését kérjük!”
Ehhez a megjegyzéseim:
 - nem hiányzó számláról, hanem „nem megküldött” szám-
láról van szó
 - és nem számláiról, hanem egy számláról,
 - és a számviteli elszámolás? az előző évi számlát a má-
jus 31.-i mérleg-beszámoló készítés után kiküldeni? Még 
ha másolat és áprilisi fizetési határidő van rajta, akkor is! 
Azért csinálták így, hogy a beszámolóban késedelmes befi-
zetésként számolhassák el, nem pedig késve leszámlázott 
szolgáltatásként.
(Azt nem tudom, hogy mindenki ilyen kísérőlevéllel kapta-e 
meg a számlát, vagy csak én, mivel e-mailban reklamáltam, 
amire 48 nap múlva, 07. 18.-án érkezett csak e-mail válasz.)
De még nincs vége! Ugyanezen számlát 2017. 07. 25.-én 
újra megkapta mindenki! (Én is, méghozzá úgy, hogy a fo-
lyószámla-tartozásom 11.556.-Ft, azaz sem az ápr. 03.-i, 
sem a júl. 05.-i befizetésemet nem voltak képesek leköny-
velni ennyi idő alatt. Gondolom, mindenkinél hasonlóan 
alakult ez is.)

2017. év
Időszak Számla érkezése Fizetési határidő
01. 01.-03. 31. 07. 07. 07. 18.
04. 01.-06.-30. 12. 05. 12. 20.*
07. 01.-09. 30. 12. 05. 2018. 01. 20.*
10. 01.-12. 31. 2018. 01. 26. 2018. 02. 20.*
* Gyakorlatilag: 3 negyedévi díjat 3 hónap alatt kellett kifizetni!

2018. év
Időszak Számla érkezése Fizetési határidő
01. 01.-03. 31. 06. 07. 06. 20.
04. 01.-06.-30. 09. 03. 09. 05.*
07. 01.-09. 30. 11. 27. 12. 07.
10. 01.-12. 31.  
* ha rögtön, ahogy megkapja a postástól a számlát és a csekket a 
lakos, délelőtt elrohan és befizeti, akkor sem kapja meg 05.-én a 
Kukaholding a befizetést, mert a postai átfutási idő nem 2 nap egy 
csekkes befizetésnél.
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Hasznos facebook oldalak, ha tájékozódni akar a község életéről:
Sződliget, ahol jó élni, Sződliget, Sződliget Közösségi Ház, 

Sződligeti civil szervezetek

Tehát kb. most érte utol magát a Kukaholding: vélhetően 
január végén megjön az utolsó számla.
(Mellesleg: a lányomék Gödön laknak, és másfél éve nem 
kaptak sem számlát, sem csekket.)
Még egy pár adat: a Kukaholding 2017.-ben 5,7 Milliárd, 
2018.-ban újabb 9,2 milliárd forintot kapott az állami költ-
ségvetésből. Az a számlázási rendszer, amely a fentieket 
„produkálta”, közel 1 Milliárd forintba került. A 2017. évi 
Mérlegbeszámolóját féléves késéssel adta le. (Népszava, 
2018. 12. 13., ill.19.)
Végezetül csak pár kérdést teszek fel (nem költői, a fentiek-
ben ott a válasz!)
Mit is írt nekünk a levélben? „Az átláthatóság, a fenntartha-
tóság és a megbízhatóság.”

Hol volt ebben az átláthatóság?
Megbízható egy olyan cég, amely számla helyett „Fizetési 
felszólítást” küld?
Utána pedig még kétszer kiküldi ugyanazt a számlát?

A lényegi kérdés pedig: a féléves, háromnegyedéves késés-
sel kiküldött számlák alapján az ugyanennyi késéssel be-
szedett díjakból hogyan is tudta finanszírozni a ténylege-
sen hulladékszállítással foglalkozó nonprofit szervezeteket? 
Akik időben elvitték a szemetet 2016.-ban, 2017.-ben, és 
hoppá: 2018. végén már komoly problémák jelentkeztek. 
(fenntarthatóság?)
Nincs itt valami összefüggés?

Tari Istvánné

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.
Kinek kell rendben tartani a háza előt-
ti 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. A szikkasztó árkokból a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását aka-
dályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolítása is az ott lakó kötelessége.
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.
Köteles vagyok rendben tartani a ker-
temet, telkemet? 
A bel- és külterületi ingatlanok tény-
leges használói, tulajdonosai kötele-
sek ingatlanukat megművelni, illetve 

rendben tartani. Allergén és egyéb, 
nem allergén gyomnak minősülő 
gyomnövénytől, gaztól, hulladéktól, 
vadonélő bokortól megtisztítani, to-
vábbá az időjárástól függő gyakori-
sággal, a szükséges rendszerességgel 
kaszálni. 
Ápolási díj és közgyógyellátás ügyé-
ben 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 polgármes-
teri hivatalban ügyeletet tartó járási 
ügysegédnek is beadhatja. 
Milyen szabályozás vonatkozik a 
sződligeti kutyasétáltatásra? Ki elle-
nőrzi ezek betartását?
2013-tól hatályos állatvédelmi törvény 
felülírta a települési önkormányzatok 
által alkotott korábbi „ebrendelete-
ket” is. Így a kutyák tartásáról központi 
szabályozás van érvényben. Az ebek 
által például a közterületi sétáltatás al-
kalmával előforduló veszélyeztetésről 
a 2012-es II. törvény határoz, amely 
részletesen tárgyalja a kutyával való 
veszélyeztetés – mint szabálysértés 
– eseteit. Településünkön közterület 

felügyelő nincs, tehát a jegyző, vagy a 
helyi rendőr intézkedhet a szabálysér-
tést elkövetővel szemben.
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 
(serték, kecske, juh) vagy 5 nagyállat-
nál (szarvasmarha, ló) több haszonál-
latot tart a tulajdonos, gazdasági ud-
vart kell kialakítani. A gazdasági udvar 
nem lehet közvetlen határos a szom-
széd telekkel, továbbá védőtávolság 
meghagyása szükséges.
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. Nem így kell megőrizni tele-
pülésünk liget jellegét! 2019-ben nagy 
gondot fog fordítani önkormányzatunk 
ezek ellenőrzésére és szükség szerinti 
szankcionálásra!

GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket 

a sződligeti emberek legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.
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Sződligeti civilek oldala

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

szinte minden civil szervezet fe-
hér asztal mellett ünnepelt Advent 
időszakában. A művészeink baráti 
társaságának rendezvénye szorult 
át az idei év elejére és lett évkö-
szöntés  a rendezvényük apropója.

 

Az idei év végén szinte minden civil szervezet fehér asztal mellett ünnepelt Advent 
időszakában. A művészeink baráti társaságának rendezvénye szorult át az idei év elejére és lett 
évköszöntés  a rendezvényük apropója. 

Az idei év végén

Kulissza titkok
Akkor jó a civil világ, ha észrevét-
lenül , zökkenő mentesen  szerve-
ződnek az eseményeik. Ennek a 
sima útnak hátterében a csoportok 
vezetőinek munkája lapul.
 A hétköznapok szervezései, tele-
fonjai,plakátok , nyomdába járás, 
személyes beszélgetések, meghí-
vás,rendelés,beszámolás,elszámo-
lás,írás,aláírás,kiírás,beírások sorát 
jelenti ez a munka.
A számtalan csendes munkát kö-
szönte  meg a vezetőknek, fotós-
nak , jótékonysági rendezvényen 
zenélőnek és énekelőnek és közös-
ségi oldal kezelőnek a karácsonyi 
falurendezvényen  a község ,így 
Önök nevében is,  Sződligetért 
Közalapítvány vezetője.
A munka része a két-három havon-
ta szervezett civil  vezetők és lel-
kes támogatók megbeszélése,ahol 
az idei első alkalommal az éves 
programokat egyeztettük. Ennek a 
megbeszélésnek is köszönhető az 
az igazán gazdag és részletes  éves 
program összeállítása , amit a lap 
hasábjain olvashatnak.

Tavaszköszöntő batyus bál
2019. április 06-án 19 órától

helyszín: Gárdonyi Géza Általános Iskola
belépő: 500 Ft

program: 
- Black Time Hip-hop tánciskola műsora,
- Huszár Erika és Somogyi István műsora, 

- tombola,
- BOR és PÁLINKA VERSENY eredményhirdetés,

- talpalávaló muzsika

A borversenyre  2x0,5 liter borral a

pálinka versenyre  2x1dl pálinkával lehet nevezni

április 5-ig
A versenyműveket a Közösségi Házba lehet leadni

 nyitvatartási időben

előzetes asztalfoglalás szükséges:
- személyesen a könyvtárban,
- a 27-504-058 telefonszámon,
- és a kovacscris@freemail.hu e-mail címen

(adószám: 18713295-1-13)

A Civilek Sződligetért Egyesület köszönettel fogadja, ha lakótársaink  
adójuk 1%- ával  az egyesületet támogatják. 

   (adószám:18713295-1-13) 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyám,  

                                   Papp Istvánné  

 
    temetésén részt vettek, és osztoztak gyászunkban. 

A Civilek Sződligetért Egyesület 
köszönettel fogadja, ha lakótársaink 

adójuk 1%- ával  
az egyesületet támogatják.
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Újabb kétéves halasztás kútengedélyeztetési ügyekben

Ennek beszerzésére egy decemberi tör-
vénymódosítás alapján újabb két évet 
adtak a tulajdonosok számára. Így az 
építtető/tulajdonos mentesül a vízgaz-
dálkodási bírság fizetése alól abban az 
esetben, ha a 2018. január 1. napját 
megelőzően engedély nélkül létesített 
kutakra legkésőbb 2020. december 
31-ig fennmaradási engedélyt kér.
Ugyanakkor a 2018. január 1. után 
létesítendő kutakra létesítési, majd 
üzemeltetési engedélyt kell kérni. A 
települési önkormányzat jegyzőjé-
nek engedélye szükséges az olyan 
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünteté-
séhez, amely a következő feltétele-
ket együttesen teljesíti:

- a kormányrendelet szerinti védő-
terület, valamint karszt- vagy réteg-
vízkészlet igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év vízigénybe-
vételt meg nem haladóan kizáró-
lag talajvízkészlet vagy parti szű-
résű vízkészlet felhasználásával 
üzemel,
- épülettel vagy annak építésére 
jogosító hatósági határozattal, egy-
szerű bejelentéssel rendelkező in-
gatlanon van, és magánszemélyek 
részéről a házi ivóvízigény és a ház-
tartási igények kielégítését szolgálja, 
és - nem gazdasági célú a vízigény.
Minden egyéb esetben a Katasztró-
favédelmi Igazgatóság dönt az en-
gedélyről.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálko-
dási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
alapján – a 2018. január 1-től hatályos szabályozás szerint - a vízjogi léte-
sítési engedély nélkül megépített kutakra az építtetőnek vízjogi fennmara-
dási engedélyt kell kérni.

TISZTELT 
SZŐDLIGETIEK!

Kérjük a személyi jövedelem adó-
juk 1 %-val támogassák a Sződlige-
tért Közalapítványt !
Az alapítvány fő célja a községi 
rendezvények támogatása és ren-
dezvényeken való részvétel.
Így többek között a hagyományos 
Liget Karácsony ünnepén a részt-
vevő gyermekek és felnőttek díj-
mentes vendéglátása a  Közalapít-
vány jóvoltából valósul meg már 
évek óta.
Adományát és anyagi juttatását a 
Sződligetért Közalapítvány köszö-
nettel veszi.
Az anyagi jellegű támogatásról iga-
zolást adunk.
Postacímünk: 2133. Sződliget, 
Szent István utca 29.
Számla számunk: OTP 11742094-
20170026

Adta hírül a Magyar Posta. A 
vállalati, üzleti ügyfeleket érin-
tő, tömeges feladású közönséges 

Változik egyes szolgáltatások ára februártólVáltozik egyes szolgáltatások ára februártól-adta hírül a Magyar Posta. A vállalati, üzleti ügyfeleket 
érintő, tömeges feladású közönséges levelek díja a tavalyi évhez hasonlóan átlagosan 9,4 százalékkal nő. 
Az ajánlott többletszolgáltatás 320 forint helyett 350 forintba kerül, a tértivevény ára pedig 220 forintról 
240 forintra nő. A lakossági ügyfelek legnépszerűbb terméke, a 30 g-os közönséges levél feladási ára nem 
változik február elsejétől, az 50g-os levél díja pedig 5 forinttal lesz több. Az elsőbbségi 30 és 50g-os levelek 
szintén 5-5 forinttal kerülnek majd többe – ismertették a közleményben. 

 

levelek díja a tavalyi évhez hason-
lóan átlagosan 9,4 százalékkal nő. 
Az ajánlott többletszolgáltatás 320 
forint helyett 350 forintba kerül, a 
tértivevény ára pedig 220 forintról 
240 forintra nő. A lakossági ügy-
felek legnépszerűbb terméke, a 

30 g-os közönséges levél feladási 
ára nem változik február elsejétől, 
az 50g-os levél díja pedig 5 forint-
tal lesz több. Az elsőbbségi 30 és 
50g-os levelek szintén 5-5 forinttal 
kerülnek majd többe – ismertették a 
közleményben.

2019. február 23. Gálos Szűcs Emy
2019. március 22. Farkas Ágnes
2019. április 27. Halász Zsóka
2019. június 29. Bányavári Pál
2019. augusztus 16. Tanai Guzorán Erika
2019. október 12. Burkus József
2019. november 09. Csendes Kalmár Veronika

Közösségi Ház 2019. évi kiállítás rendje:
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A téli hónapok igen gyorsan teltek, programban gazdagon.

Műsorok, rendezvények:
Novemberben a 8. osztályos tanulók ill. szüleik részére to-
vábbtanulási szülői értekezlet volt, ahol több iskola igazga-
tója is előadást tartott. 
Decemberben megrendezésre került a Miénk a színpad nevű 
kulturális bemutató. Itt szinte minden osztály különleges és 
egyedi színpadi jelenettel, tánccal, hangszeres fellépéssel mu-
tatkozott be. 

Ebben a tanévben is hagyományainkhoz híven a Karácso-
nyi műsort a harmadik osztályosok készítették. Láthattuk a 
hagyományos Betlehemest, a Hópihék táncát, ill. egy világi 
karácsonyt egy szegény családnál.
 

Kirándulások, művelődés:
A hetedik évfolyamosok a Váci Dunakanyar Színházban jár-
tak, ahol a 80 nap alatt a Föld körül c. zenés darabot nézték 
meg.
Az NTP-s pályázat keretén belül a felső tagozatosok két kiál-
lításon voltak, az Óbudai Textilmúzeumban, ill. a szentend-
rei Vajda Lajos Múzeumban, valamint meglátogattak egy 
batikoló művész kiállító galériáját. A programot egy kelle-
mes kakaózással zárták. 
Több diák elkezdte a kosárfonással készített óriáskép darab-
jait „legyártani”, ezek jelenleg az aulát díszítik. A nagy ne-
mezkép tíz ember közös munkájával elkészült, mely szintén 
az aulában látható.
A hatodik évfolyamos tanulók Lasergame játékon, majd a 
természetismeret szakkörösök és a 7.b osztályosok Buda-
pesten moziban voltak. 
Több tanuló november végén atlétika versenyen vett részt, 
sok tapasztalatot szereztek.

Téli kalandozás
(iskolai hírek, események)

Idén télen szebbnél-szebb téli ihletésű cserepek díszítették 
az iskola bejáratát, sajátos hangulatot sugározva az iskolába 
érkezőknek. 

Pályaorientációs nap: 
A téli szünet után már a pályaorientációs napra készültünk. 
Az alsó tagozatosok többek között rész vettek bőrdíszműves 
foglalkozáson, kerékpárműhelybe, illetve cukrászüzembe 
látogattak. A felső tagozatosok Sződön a Reményi KFT Cso-
magolóüzemében voltak, a Kucsák Nyomdában, ill. a Tragor 
Ignác Múzeumban egy ÖKO bemutatón. A végzős diákok a 
váci Mezőgazdasági Szakgimnázium Terek- pusztai tangaz-
daságát látogatták meg. A pályaválasztási nap mindenki szá-
mára egy élményt nyújtó nap volt. Ez is lehetőséget ad a diá-
koknak, hogy több foglalkozásba betekintsenek, aztán majd 
dönthessenek, ki milyen irányba szeretne tovább tanulni.
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A féléves bizonyítványok kiosztása után a következő héten 
már a szülői értekezletek zajlottak.

Alapítványi bál:
Az iskola gyönyörűen feldíszített tornatermébe februárban 
megtartották a Sződligeti Iskolás Gyerekekért Alapítvány 
bálját. Az est hangulatáról az Alibi Zenekar gondoskodott. 
Felléptek a „Népművészet Ifjú Mesterei” Csécsi Katalin és 
Onodi Attila, valamint lányaik  Fanni és Villő. Iskolánk 
táncművészeti csoportja, a 8. osztályosok nyitótáncát Sza-

1949-ben, hetven évvel ezelőtt néhány lelkes sződligeti em-
ber, köztük édesapám alapította meg az egyesületet. Köny-
vet lehetne írni arról, hogy mi minden történt az egyesület 
életében ez alatt a hetven év alatt. Társadalmi munkában 
létesült a tó, a horgásztanya a csónaktároló. A kezdeti idők-
ben nagy volt a halbőség, csak úgy hemzsegtek a halak ára-
dáskor, árvízkor. Ez sajnos fokozatosan megszűnt, elkezdő-
dött az erdőben lévő vadvizek, gödrök alakítása, kotrása. 
Zsilipek, befolyók, kifolyók épültek. Sajnos az árvíz ellen 
többször veszítettünk. Elvitte a betelepített halakat, műtrá-
gyát, de a tagság nem adta fel újra telepített, újra építette 
a tavat, majd árvízvédelmi töltés és kerítés épült. Az évek 
során új hidakkal, egyesületi konténerrel gyarapodtunk. Ki-
alakult a tó mai arculata horgászkunyhóival, ösvényeivel, 
növényvilágával. Több ezer óra közmunka áll mögöttünk, 
egyesületi tagok mögött. Mára híresek lettünk országhatáron 
belül és kívül, fotósok és az idén egy filmforgatás kapcsán 
filmesek  fedezik fel horgásztavunk szépségeit. Tisztelet és 
dicséret az egyesület régi és  jelenlegi tagjainak, vezetőinek. 

Szeidl István

HETVENEDIK

bó Csilla tánctanár tanította be. Emellett még Légrády Nóra 
énekes műsora szórakoztatta a közönséget. Köszönjük az 
igen értékes tombola felajánlásokat cégek, vállalkozások és 
magánemberek részéről egyaránt. 
A tavaszi hónapokban ismét sok esemény vár a diákokra, 
s tanáraikra egyaránt, melyet nagyon várunk. Szép tavaszt 
minden kedves olvasónak! 

Szabó Bernadett

Az idén hetvenedik éves közgyűlését tartotta 
a Sződligeti Sporthorgász Egyesület.

 Fotó: Földszin Zsuzsanna



14 www.szodliget.hu

Kérem meséljen nekünk először a het-
venedik születésnapját ünneplő egye-
sületről!
Nagy megtiszteltetés nekem, hogy en-
nek a nagy múltú és jelenleg is igen 
nagy létszámú horgász társaságnak az 
elnöke lehetek. Az Egyesület jelenleg 
150 körüli taglétszámmal dicsekedhet 
ebből 70 tag tavi horgász a többiek 
pedig folyami engedély tulajdonosai. 
A tagság zöme nyugdíjas, ez az a tár-
saság ahol apáról fiúra, unokára, isme-
rősre, olykor településen kívülire száll 
a horgászás joga, különösen a tavi 
horgászoknál, ahol a tagság a legtöbb 
esetben a horgászkunyhó birtoklását is 
jelenti.
Meséljen nekünk kicsit a kezdetekről!
A XIX. század  végén a Flock birtok-
hoz tartozó területen téglagyártás folyt, 
főleg a birtokon dolgozók részére fel-
épített lakásokhoz készítették helyben 
az alapanyagot, de uszályokon is szál-
lítottak téglát Pestre. A mostani tó te-
rületéről szerezték ehhez az agyagot, 
minek következtében agyaggödrök 
keletkeztek. Később ezeket a gödrö-
ket kötötték össze és alakították tóvá 
a sződligeti horgászok. Kemény, sok 
évig tartó munka eredménye lett a tó, 
amit a későbbiekben már munkagé-
pekkel alakítottak a mai formájára. 
Tehát ez egy mesterséges tó, amelynek 
vizét az Ilka patak frissíti. Nagy ellen-
ség volt kezdetekben a Duna áradása, 
árvíz vitte a halakat mázsaszám a tó-
ból. Ennek megakadályozására készült 
a későbbiekben a gát és kerítés. A tó 
önkormányzati tulajdon, de bérleti 

Kalácska Bélával a Sződligeti Sporthorgász Egyesület elnökével

Kerek évfordulóra készül az egyesület. A hetvenedik születésnap apropóján be-
szélgettem Kalácska Bélával a horgászok egyesületének mostani elnökével.

Beszélgetés tóról, múltról és jelenről

szerződés értelmében egyesületünk 
gondozza, üzemelteti a Közép-Du-
na-Völgyi Környezetvédelmi Felügye-
lőség engedélye alapján.
Milyen személyes kötődése van az 
egyesülethez?
Édesapám az egyesületet alapító szemé-
lyek egyike volt. Én itt nőttem fel, majd 
harminc év után nyugdíjasként újra itt 
élek Sződligeten. A szülői házba köl-
töztem vissza. Engem még dr. Kemény 
József hozott világra, akit a háború alatt, 
mint annyi zsidó embert, elvittek. Apám 
adta fel a csomagjaikat, mentették így 
meg a műszereket, vagyontárgyaikat 
amiből a háború után új életet tudott 
kezdeni a család. Keményék örökre 
hálásak voltak ezért apámnak. De nem 
csak nekik, hanem több zsidó család-
nak is ő juttatta be a váci gyűjtőtáborba 
leveleiket, csomagjaikat miután törvény 
tiltotta, hogy zsidó ember nem adhat fel 
küldeményt postán és vasúton. Mivel 
gyermekkoromat itt töltöttem, így nyug-
díjasként visszaköltözve megkerestek és 
felkértek az elnökségre.
Mi történt abban a harminc évben?
Eredendően a többi között vasútgépész 
technikus vagyok, de kutató kalorikus 
technikusként dolgoztam Pesten és 
mindig is érdekelt az elméleti fizika és 
a hittudomány. Az utóbbi győzött és 
így szereztem diplomát ebből 1971-
be. Budapesti és nógrádi lelkészi ál-
lásokat töltöttem be majd 1987-ben a 
Nógrádi Evangélikus Egyházmegye es-
peresévé választottak. Több országos 
tisztséget töltöttem be, segítve ezzel is 

a protestáns egyházak fejlő-
dését, működését. Templo-
mok, egyházi épületek épí-
téseinél és renoválásainál 
bábáskodtam a megyében, 
de szociális otthon veze-
tése, újság szerkesztés no 
és persze az egyházközség 
ügyeinek intézése, lelkész 
iktatások, épület avatások…
számtalan feladat jelentette 
azt a harminc munkás évet 

Balassagyarmaton. Feleségem nagyban 
segítette ezt a munkát, aki eredetileg 
vezető védőnő volt, de lelkészi mun-
katársi szakon is végzett a Teológián, 
így mondhatom, hogy egy életen át a 
legjobb titkárnőmként dolgozott mel-
lettem. Lelkészcsalád vagyunk,  min-
denkihez szakmája mellett közel áll a 
zene. Egy gyógyszerész lányunk van és 
két csodálatos unokánk. Bár nyugdíjas 
vagyok, de a közéletből nem tudok 
kilépni az egyesületi elnökség mellett 
a váci Adullám Baráti Kör lelki veze-
tője is vagyok. Ez a társaság egy váci 
kávézóban szervez egyházi témájú 
programokat, előadásokat, kiállításo-
kat. De továbbra is visszahívnak egy-
házmegyémbe különböző szolgálatok 
végzésére.
Mit jelent a Sződligeti Sporthorgász 
Egyesület elnökének lenni?
Amikor átvettem a feladatot új alap-
szabályt kellett éppen készíteni. Nem 
volt egyszerű feladat, jogi ismerete-
ket követelő, nagy munka volt mire 
elkészült a több mint tizenkét olda-
las dokumentum.  Ebben dr. Somogyi 
István titkárunk könyvelőjének sokat 
köszönhetünk. A múlt tisztelete, hor-
gászat, természet szeretete, ami miatt 
vállaltam a feladatot és dolgozom a ve-
zetőséggel – Golcs József alelnök; dr. 
Somogyi István titkár; Gyurina Andrea 
gazdaságis - nagy egyetértésben ennek 
az egyesületnek az érdekei mentén. A 
ma már híressé vált tó karbantartása, 
fejlesztése az engedélyek és törvények 
betartása, a turisták és horgászok igé-
nyeinek összehangolása és az egyesü-
leti lét kritériumainak megfelelés na-
gyon sok szervezési, adminisztratív és 
kapcsolati feladattal jár.
Horgász, fotós,turista…mostanában 
filmes, hogyan lehet harmóniát terem-
teni?
Dvornik Gábor híressé vált fotójának 
köszönhetően a tó népszerűsége az 
utóbbi években nagyon megugrott. 
Szeretnénk megfelelni horgásznak, 
fotósnak, turistának így bevezetünk 
egy nyitva tartási időt ( szerda, szom-
bat, vasárnap: 9.00-16.00, illetve 
előzetes egyeztetéssel más időpont-
ban is), hogy a látogatók megcsodál-
hassák a tavat, viszont ez idő alatt 
és ezen felül is csendet, nyugalmat 
szeretnénk biztosítani tagságunknak 
a horgászáshoz, illetve időt adunk a 

Beszélgetés tóról, múltról és jelenről 

Kalácska Bélával a Sződligeti 
Sporthorgász Egyesület elnökével  
 

Kerek évfordulóra készül az egyesület. A hetvenedik 
születésnap apropóján beszélgettem Kalácska 
Bélával a horgászok egyesületének mostani 
elnökével. 

Kérem meséljen nekünk először a hetvenedik 
születésnapját ünneplő egyesületről! 

Nagy megtiszteltetés nekem, hogy ennek a nagy múltú és jelenleg is igen nagy létszámú horgász 
társaságnak az elnöke lehetek. Az Egyesület jelenleg 150 körüli taglétszámmal dicsekedhet ebből 70 
tag tavi horgász a többiek pedig folyami engedély tulajdonosai. A tagság zöme nyugdíjas, ez az a 
társaság ahol apáról fiúra, unokára, ismerősre, olykor településen kívülire száll a horgászás joga, 
különösen a tavi horgászoknál, ahol a tagság a legtöbb esetben a horgászkunyhó birtoklását is jelenti. 

Meséljen nekünk kicsit a kezdetekről! 

A XIX. század  végén a Flock birtokhoz tartozó területen téglagyártás folyt, főleg a birtokon dolgozók 
részére felépített lakásokhoz készítették helyben az alapanyagot, de uszályokon is szállítottak téglát 
Pestre. A mostani tó területéről szerezték ehhez az agyagot, minek következtében agyaggödrök 
keletkeztek. Később ezeket a gödröket kötötték össze és alakították tóvá a sződligeti horgászok. 
Kemény, sok évig tartó munka eredménye lett a tó, amit a későbbiekben már munkagépekkel 
alakítottak a mai formájára. Tehát ez egy mesterséges tó, amelynek vizét az Ilka patak frissíti. Nagy 
ellenség volt kezdetekben a Duna áradása, árvíz vitte a halakat mázsaszám a tóból. Ennek 
megakadályozására készült a későbbiekben a gát és kerítés. A tó önkormányzati tulajdon, de bérleti 
szerződés értelmében egyesületünk gondozza, üzemelteti a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi 
Felügyelőség engedélye alapján. 

Milyen személyes kötődése van az egyesülethez? 

Édesapám az egyesületet alapító személyek egyike volt. Én itt nőttem fel, majd harminc év után 
nyugdíjasként újra itt élek Sződligeten. A szülői házba költöztem vissza. Engem még dr. Kemény József 
hozott világra, akit a háború alatt, mint annyi zsidó embert, elvittek. Apám adta fel a csomagjaikat, 
mentették így meg a műszereket, vagyontárgyaikat amiből a háború után új életet tudott kezdeni a 
család. Keményék örökre hálásak voltak ezért apámnak. De nem csak nekik, hanem több zsidó 
családnak is ő juttatta be a váci gyűjtőtáborba leveleiket, csomagjaikat miután törvény tiltotta, hogy 
zsidó ember nem adhat fel küldeményt postán és vasúton. Mivel gyermekkoromat itt töltöttem, így 
nyugdíjasként visszaköltözve megkerestek és felkértek az elnökségre. 

Mi történt abban a harminc évben? 

Eredendően a többi között vasútgépész technikus vagyok, de kutató kalorikus technikusként 
dolgoztam Pesten és mindig is érdekelt az elméleti fizika és a hittudomány. Az utóbbi győzött és így 
szereztem diplomát ebből 1971-be. Budapesti és nógrádi lelkészi állásokat töltöttem be majd 1987-
ben a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye esperesévé választottak. Több országos tisztséget töltöttem 
be, segítve ezzel is a protestáns egyházak fejlődését, működését. Templomok, egyházi épületek 
építéseinél és renoválásainál bábáskodtam a megyében, de szociális otthon vezetése, újság 
szerkesztés no és persze az egyházközség ügyeinek intézése, lelkész iktatások, épület 
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munkálatok elvégzéséhez is. Nekünk 
szerződésben vállalt kötelességünk a 
tó üzemeltetése és nem szeretnénk, 
ha ebben kívülállók minket akadá-
lyoznának. Sokan kifogásolják, hogy 
bekerített terület ez a természetvédel-
mi csoda, sajnos szükség van rá, mert 
az utóbbi években nem csak rongá-
lások, de betörések és gyújtogatások 
is voltak a szabadon látogatható idő 
eredményeként. Úgy gondolom és 
mondhatom a tagság nevében; sze-
retnénk, hogy ez a tó mostani szépsé-

gében  megmaradjon az utókor szá-
mára is, ezen dolgozunk és kérjük a 
megértésüket a kisebb nagyobb kor-
látozásokért.
Három kívánság?
1. Egészséget szeretnék idős koromban is.
2. Ha már bottal sétálok a tóhoz, akkor 
is rendet szeretnék látni ott.
3. Tiszteljék az emberek ,tavunkat, és 
azok munkáját, akik 70 év alatt renge-
teg pénzt és munkát fektettek ebbe a 
gyönyörű környezetbe.

Cris

avatások…számtalan feladat jelentette azt a harminc munkás évet Balassagyarmaton. Feleségem 
nagyban segítette ezt a munkát, aki eredetileg vezető védőnő volt, de lelkészi munkatársi szakon is 
végzett a Teológián, így mondhatom, hogy egy életen át a legjobb titkárnőmként dolgozott mellettem. 
Lelkészcsalád vagyunk,  mindenkihez szakmája mellett közel áll a zene. Egy gyógyszerész lányunk van 
és két csodálatos unokánk. Bár nyugdíjas vagyok, de a közéletből nem tudok kilépni az egyesületi 
elnökség mellett a váci Adullám Baráti Kör lelki vezetője is vagyok. Ez a társaság egy váci kávézóban 
szervez egyházi témájú programokat, előadásokat, kiállításokat. De továbbra is visszahívnak 
egyházmegyémbe különböző szolgálatok végzésére. 

Mit jelent a Sződligeti Sporthorgász Egyesület elnökének lenni? 

Amikor átvettem a feladatot új alapszabályt kellett éppen készíteni. Nem volt egyszerű feladat, jogi 
ismereteket követelő, nagy munka volt mire elkészült a több mint tizenkét oldalas dokumentum.  
Ebben dr. Somogyi István titkárunk könyvelőjének sokat köszönhetünk. A múlt tisztelete, horgászat, 
természet szeretete, ami miatt vállaltam a feladatot és dolgozom a vezetőséggel – Golcs József 
alelnök; dr. Somogyi István titkár; Gyurina Andrea gazdaságis - nagy egyetértésben ennek az 
egyesületnek az érdekei mentén. A ma már híressé vált tó karbantartása, fejlesztése az engedélyek és 
törvények betartása, a turisták és horgászok igényeinek összehangolása és az egyesületi lét 
kritériumainak megfelelés nagyon sok szervezési, adminisztratív és kapcsolati feladattal jár. 

Horgász, fotós,turista…mostanában filmes, hogyan lehet harmóniát teremteni? 

Dvornik Gábor híressé vált fotójának köszönhetően a tó népszerűsége az utóbbi években nagyon 
megugrott. Szeretnénk megfelelni horgásznak, fotósnak, turistának így bevezetünk egy nyitva tartási 
időt ( szerda, szombat, vasárnap: 9.00-16.00, illetve előzetes egyeztetéssel más időpontban is), hogy a 
látogatók megcsodálhassák a tavat, viszont ez idő alatt és ezen felül is csendet, nyugalmat szeretnénk 
biztosítani tagságunknak a horgászáshoz, illetve időt adunk a munkálatok elvégzéséhez is. Nekünk 
szerződésben vállalt kötelességünk a tó üzemeltetése és nem szeretnénk, ha ebben kívülállók minket 
akadályoznának. Sokan kifogásolják, hogy bekerített terület ez a természetvédelmi csoda, sajnos 
szükség van rá, mert az utóbbi években nem csak rongálások, de betörések és gyújtogatások is voltak 
a szabadon látogatható idő eredményeként. Úgy gondolom és mondhatom a tagság nevében; 
szeretnénk, hogy ez a tó mostani szépségében  megmaradjon az utókor számára is, ezen dolgozunk és 
kérjük a megértésüket a kisebb nagyobb korlátozásokért. 

Három kívánság? 

1. Egészséget szeretnék idős koromban 
is. 

2. Ha már bottal sétálok a tóhoz, akkor is 
rendet szeretnék látni ott. 

3. Tiszteljék az emberek ,tavunkat, és 
azok munkáját, akik 70 év alatt rengeteg 
pénzt és munkát fektettek ebbe a gyönyörű 
környezetbe. 

                                                                                                               

                                                            Cris 

 

A vízkereszt ünnepe azóta három je-
lentést hordoz: a napkeleti bölcsek 
eljövetelét, Jézus megkereszteltetését, 
valamint csodatételét a kánai menyeg-
zőn. 
Az első, legjellegzetesebb jelentés a 
háromkirályok, avagy a napkeleti böl-
csek érkezésének ünneplése. Máté 
evangéliuma (Mt 2,1-16) szerint a há-
romkirályok a betlehemi csillag által 
vezéreltetve jöttek keletről Judeába, 
hogy a zsidók újszülött királyának 
kifejezzék hódolatukat. Először Jeru-
zsálemben keresték a kis Jézust, majd 
Heródes király gonosz szándékkal Bet-
lehembe utasította őket; ott meglelték 
a kisdedet, akinek aranyat, tömjént és 
mirhát ajándékoztak.
A Háromkirályok elnevezés a 9. szá-
zadból származik és onnantól kezd-

Vízkereszt és a Három Királyok felvonulása Sződligeten
Vízkereszt a karácsonyi ünnepek zárónapja, utána kezdődik a farsangi időszak. 
(Ami idén március 6-ig hamvazószerdáig tart.) Az ünnepi liturgiában haszná-
latos elnevezése a görög Epiphania Domini, azaz Urunk megjelenése. Az elne-
vezés abból származik, hogy ezen a napon jelent meg a csillag a napkeleti böl-
cseknek és Jézushoz vezette őket.  Az ünnep vízkereszt neve a keleti Egyházból 
származik. A görög Egyház ezen a napon Jézus megkeresztelését ünnepelte és 
ilyenkor vizet szentelt.

      

     
 

         
        

 

 

 

 

 

 

      

     
 

         
        

 

 

 

 

 

 

ve nevezték őket: Gáspárnak, 
Menyhértnek és Boldizsárnak. 
Ők lettek Európa, Ázsia és Afri-
ka képviselői.
Az ünneppel kapcsolatosan 
számos népszokás keletkezett. 
Ilyen a háromkirályjárás is. Ez 
a szokás Lengyelországban ter-
jedt el, csak náluk 644 telepü-
lésen rendeznek évente ilyen 
felvonulást. 
A lengyel felvonulás ötletszerzője így 
nyilatkozott: „A Három Királyok Fel-
vonulás a Zagle” fiúiskolában jött létre. 
Azt tűztük ki célul, hogy minden diák, 
aki részt szeretne venni benne, talál-
ja meg a saját szerepét a betlehemes 
játékban. Eleinte az iskola színpadán 
rendeztük meg, de miután százhet-
ven ember fölé emelkedett a létszám, 

kibéreltük a Buffo színházat. 
Az előadás jó volt, de szemmel 
láthatólag nem volt elég, kétszer 
kellett eljátszanunk a betlehe-
mest. Úgyhogy kiadtam a jel-
szót: kimegyünk a betlehemes-
sel az utcára.” (Piotr Giertych)
A jó példán felbátorodva a Sződ-
ligeti Egyházközség is megszer-
vezte a felvonulást, Magyaror-
szágon előszőr! Nagy reklámot 
csináltunk neki. Az eseményt 
létrehoztuk közösségi oldalon, 
hirdettük a helyi lapokban, 

iskolában, óvodában szórólapokat 
kaptak a gyerekek, fiatalok. A lengyel 
alapítványtól jelmezeket, koronákat, 
zászlókat vásároltunk, de saját kezű-
leg is készítettünk királyi palástokat és 
a résztvevők kreativitása is határtalan 
volt. A helyi Szent Rita Karitász csoport 
segített a meleg italok és a zsíros ke-

nyér előkészületeiben. Majd elérkezett 
a várva várt nap.
Meglepetésünkre a vártnál többen jöt-
tek el az eseményre, kb. 250-300 fő. 
Néhányan otthonról már jelmezben 
jöttek. 
A gyülekezést követően a résztvevők 
meghallgatták Jézus születés történetét 
Csányi János előadásában, majd pe-
dig a község utcáin történő vonulásra 
jelmezekbe öltöztünk, zászlókkal és 
hangos énekszóval megkezdődött a 
felvonulás. 
 A három bölcs felült a hintóra. A ki-
rályoknak, katonáknak öltözött nép jó, 
kedvvel, vidám énekszó kíséretében 
követték, hogy tiszteletüket tegyék Jé-
zusnak, Máriának és Józsefnek. Végül 
elérték céljukat, megtalálták, akiket ke-
restek. 
A nagy sikerre való tekintettel jövőre is 
tervezzük és szervezzük a felvonulást. 
Találkozzunk 2020-ban!
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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! 

Mint arról a képviselő-testületi összefoglalónkban is írtunk, 
Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
az októberi ülésén egyhangú szavazással elfogadta, hogy 
2019. január 1-től településünkön is elinduljon a „Lakásért 
életjáradék” program.
A helyi idős polgárokat anyagilag támogató rendszer beve-
zetésének indoklásaként Juhász Béla polgármester az ülé-
sen hangsúlyozta: „Sződliget vezetése számára fontos do-
log az önkormányzat idősekért vállalt cselekvő felelőssége. 
Ehhez elengedhetetlen egy helyi szintű aktív időspolitika és 
a helyi idősügyi tevékenység. Mindezek tudatában és a cé-
lok megfogalmazásában újragondoltuk az Önkormányzat 
szerepét.” 
Az elfogadott rendelet szerint a sződligeti ingatlantulaj-
donos a szerződéskötés után 15 napon belül megkapja 
az ingatlan árának 10 %-át, majd ezt követően havonta 
életjáradékot kap az önkormányzattól, amelynek összege 
inflációkövető. Élethosszig használhatja ingatlanát, amely 
halála után Sződliget tulajdonába kerül. 
Életjáradéki szerződés azzal a Sződligeten állandó lakó-
hellyel rendelkező, legalább 65 éves nyugdíjas személy-
lyel köthető, aki a város közigazgatási területén lévő la-
kóingatlana tulajdonjogát az Önkormányzat által nyújtott 
életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlja az önkormány-
zat részére és megfelel a rendeletben foglalt feltételeknek. 

Életjáradékkal segítik a sződligeti időseket

 65 éves 70 éves 75 éves 80 éves 85 éves 90 éves
 kor felett kor felett kor felett kor felett kor felett kor felett
  Férfi 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
  Nő 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8

Hamvazószerda: 17.30.
Keresztúti ájtatosságok: minden pén-
teken a szentmise után 18.00.-tól 
Lelkigyakorlatos alkalmak: március 
9. és március 23. program: 15.00.-tól 
előadás, elmélkedés, gyónási lehető-
ség és szentmise 17.00. órától.
Jótékonysági futás: április 7.

Három falu keresztútja: április 13.
Virágvasárnap (passió vasárnapja): ápri-
lis 14. - Virágvasárnappal nyitjuk meg a 
Nagyhetet, amelyen még egyszer meg-
fontoljuk üdvösségünknek nagy titkát, 
Krisztus szenvedését, halálát és feltáma-
dását. Barkaszentelés a szentmisék előtt, 
a szentmise rendje: 8.00, 9.30., 18.00.

Nagycsütörtök (április 18.): Nagycsü-
törtökön, az esti misével elkezdődik a 
Húsvéti Szent három nap, ami a hús-
vétvasárnapi esti dicsérettel végződik. 
Nagycsütörtökön, de. 10 órakor a váci 
székesegyházban Krizma szentelé-
si mise lesz. Este az Utolsó Vacsorára 
emlékezünk. Felidézzük Jézus szolgáló 

A szerződés megkötését az érintett ingatlantulajdonos idős 
személy kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatalban el-
érhető formanyomtatványon. A szerződés megkötéséről az 
önkormányzat képviselő-testülete dönt. 
A rendelet részletes szövege a pontos feltételrendszerrel és 
a szükséges nyomtatványokkal megtalálható a www.szod-
liget.hu címen elérhető weboldalon, de természetesen a 
hivatal munkatársai készséggel adnak felvilágosítást az ér-
deklődőknek.

Példa a „Lakásért életjáradék” 
program összegszerűségére
Tegyük fel, hogy a Sződligeten élő 80 esztendős Mari néni 
2019. januárjában megköti a szerződést az önkormányzat-
tal, amelynek alapja a 20 millió forint értékű, saját tulajdo-
nú ingatlana. Mari néni a szerződés aláírását követő 15 na-
pon belül egy összegben kap 2 millió forintot. Ezt követően 
haláláig minden hónap közepéig kap az önkormányzattól 
76 ezer forintot, ami az éves inflációs százalékkal évente 
növekszik.
Az alábbi táblázatból kiszámítható, hogy az idős személy 
betöltött életkora és neme alapján miként kell kiszámíta-
ni az életjáradékot. (A táblázat megfelelő kockájában lévő 
számmal kell megszorozni az ingatlan értékét, majd elosz-
tani ezerrel.)

Nagyböjti és húsvéti időszak programjai az egyházközségünkben:
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IDŐPONT: 
július 1 – 6-ig (hétfő-szombat), 
reggel 8-tól d. u. 16 óráig
Hely: 
Sződliget, 
Somogyi Bacsó Béla u. 3. sz. 
Foglalkozások: 
kerámia-, bőr-, textil- 
és bizsu tárgyak készítése 
Étkezés: ebéd és uzsonna 
Létszám: 15 fő maximum

Korosztály: 5-15 év 
Szombati nap: 
kiállítás a gyerekek munkáiból 
és szülőkkel közös ebéd – 
táborzárás. 
Költség: 24.500.- Ft.
Elérhetőség: 
Bíró Ferencné
06-30/2700-989
biro.ferencne.judit@gmail.com

 

Múlt évi tábor 
„szépségei” a kiállításon  

 

KÉZMŰVES TÁBOR EBBEN AZ ÉVBEN IS!!! 

 

IDŐPONT: július 1 – 6-ig (hétfő-szombat), reggel 8-tól d. u. 16 óráig 

Hely: Sződliget, Somogyi Bacsó Béla u. 3. sz.  

Foglalkozások: kerámia-, bőr-, textil- és bizsu tárgyak készítése  

Étkezés: ebéd és uzsonna  

Létszám: 15 fő maximum 

Korosztály: 5-15 év  

Szombati nap: kiállítás a gyerekek munkáiból és szülőkkel közös  

                        ebéd – táborzárás.  

Költség: 24.500.- Ft. 

Elérhetőség: Bíró Ferencné 

                     06-30/2700-989 

                     biro.ferencne.judit@gmail.com 

Kérésre jelentkezési lapot küldünk!  

Jelentkezési határidő: június 15.  

 

KÉZMŰVES TÁBOR 
EBBEN AZ ÉVBEN IS!!!

szeretetét, amellyel megmosta tanítvá-
nyainak lábát, és átéljük az Oltáriszent-
ség alapítását. Az ünnepélyes szentmi-
se este 6 órakor kezdődik. A szentmise 
után virrasztunk a börtönbe zárt Jézus-
sal; a szentségimádás 9 óráig tart.
Nagypéntek (április 19.): Nagypén-
teken Urunk kínszenvedésére és ke-
reszthalálára, az Újszövetség egyet-
len áldozatára emlékezünk. Krisztus 
a mi bűneinkért is szenvedett, és halt 
meg. A kereszt, mely egykor a szé-
gyen fája volt, Krisztus világot meg-
váltó győzelmének jelévé vált, ezért 
hódolunk előtte. Egész nap szigorú 
böjtöt tartunk. A keresztúti ájtatossá-
got este ½ 6-től tartjuk. A nagypénteki 
szertartás este 6 órakor kezdődik. A 
szertartás után Jézus sírjánál 21 óráig 
virrasztás lesz
Nagyszombat (április 20.): Nagy-
szombaton az Egyház Urunk sírjánál 
időzik, az Ő szenvedéséről és halá-
láról elmélkedik. A szentségimádás 
rendje: de. 9 órától – Oltáregyesü-
let, 9.30 -tól Rózsafüzér Társulat, de. 
10.00 -től – Szent Rita Karitász Cso-
port, de. 10.30-től – énekkar, 11.00-
től ministránsok (a délelőtti szentsé-
gimádást ők fejezik be), este 7 órától 
Szentségimádás a mise kezdéséig. 
Du. 4 órakor megszenteljük a hívek 
által hozott húsvéti ételeket. A szom-
bat esti liturgia már a Húsvét Vigíli-
ája. Az ősi hagyományok szerint, ezt 
az éjszakát az Úrnak kell szentelni. 
Az Evangélium intő szavai szerint, 
a kezükben égő gyertyát tartó hívek 
hasonlókká lesznek azokhoz, akik 
Uruk érkezésére várnak, hogy amikor 
megjön, ébren virrasztva találja őket. 
A szentmisére hozzanak magukkal 
egy-egy szál gyertyát. Az ünnepélyes 
szentmise este 8 órakor kezdődik a 
templom előtt a tűzszentelés szertar-
tásával. A szentmise után feltámadási 
körmenet lesz.
Húsvétvasárnap (április 21.): 8.00., 
9.30.(a diákmise után tojás keresés lesz 
gyerekeknek), 18.00.
Húsvéthétfő (április 22.): 8.00, 9.30.

Szeretettel hívok és várok mindenkit, 
hogy együtt élhessük át  Jézus Krisz-
tus életének nagy eseményeit, hitünk 
misztériumait.

                  Szaniszló atya

Kérésre jelentkezési lapot küldünk! 
Jelentkezési határidő: június 15.
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Nem baj, ha nem tudsz, vagy nem 
akarsz az első pár foglalkozáson meg-
szólalni. Az is jó, ha csak figyeled a 
többieket, esetleg magyarul elmondod, 
amit szeretnél és én vagy valaki más 
lefordítja helyetted. A lényeg, hogy jól 
érezd magad és persze, hogy lásd, mi-
lyen nagy energiákat tud felszabadítani 
az emberben az idegen nyelv ismere-
te, használata. Közös játékokon, törté-
neteken, vicceken, képeken keresztül 
próbáljuk feleleveníteni, gyakorolni az 
iskolában tanultakat, kizárólag abból 
a célból, hogy jól érezzük magunkat a 
nyelvi környezetben. Minden korosz-
tályt várunk; szülők, nagyszülők, gye-
rekek, baráti csoportok jöhetnek, hisz 
a való életben is így folyik a kommu-
nikáció.
S nyugi, bár 30 éves nyelvtanári tapasz-
talatom van, ilyet még én sem csinál-
tam soha, szóval eleinte együtt fogunk 
izgulni, később pedig együtt alakítjuk 
ki azokat a módszereket, tevékenysé-
geket, amit mindenki élvezettel csinál.
S miért írtam, hogy egy nemes célt is 
támogatsz, ha eljössz a klubba? 
Mert a részvételi díj összege teljes egé-
szében a MIDAL alapítvány számlá-

Angol beszélgető klub 
indult szombatonként 

Angol beszélgető klub indul szombatonként 

 11:15-12:15-ig a Közösségi Házban 

Szeretnéd gyakorolni a nyelvet és egyúttal egy nemes célt is támogatnál? Akkor gyere el szombaton a 
művelődési házba, ahol kötetlenül - csak úgy, szórakozásból - használhatod a meglevő 
nyelvtudásodat.  

Nem baj, ha nem tudsz, vagy nem akarsz az első pár foglalkozáson megszólalni. Az is jó, ha csak 
figyeled a többieket, esetleg magyarul elmondod, amit szeretnél és én vagy valaki más lefordítja 
helyetted. A lényeg, hogy jól érezd magad és persze, hogy lásd, milyen nagy energiákat tud 
felszabadítani az emberben az idegen nyelv ismerete, használata. Közös játékokon, történeteken, 
vicceken, képeken keresztül próbáljuk feleleveníteni, gyakorolni az iskolában tanultakat, kizárólag 
abból a célból, hogy jól érezzük magunkat a nyelvi környezetben. Minden korosztályt várunk; szülők, 
nagyszülők, gyerekek, baráti csoportok jöhetnek, hisz a való életben is így folyik a kommunikáció. 
S nyugi, bár 30 éves nyelvtanári tapasztalatom van, ilyet még én sem csináltam soha, szóval eleinte 
együtt fogunk izgulni, később pedig együtt alakítjuk ki azokat a módszereket, tevékenységeket, amit 
mindenki élvezettel csinál. 

S miért írtam, hogy egy nemes célt is támogatsz, ha eljössz a klubba?  
Mert a részvételi díj összege teljes egészében a MIDAL alapítvány számlájára megy, mely idős 
embereket segít ahhoz, hogy eljuthassanak különböző színházi előadásokra.  
Amikor hallottam róla, hogy van egy ilyen alapítvány, rögtön elkezdtem gondolkodni: én mivel 
járulhatnék hozzá célkitűzéseik megvalósításához. Mivel egész életemben nyelvoktatással 
foglalkoztam, tudtam, hogy valami ezzel kapcsolatos dolgot szeretnék csinálni, mely azonban mégis 
más, mint a tanítás. Így jött a beszélgetőklub ötlete. Kamaszkoromban a barátnőimmel jártunk egy 
ilyenbe, Pesten volt a patinás New York kávéházban. Emlékszem, mekkora örömöt jelentett, hogy 
ismeretlen emberekkel, fiatalokkal és idősekkel tudtunk néhány szót váltani azon a nyelven, amit 
addig csak az iskolai órán használtunk és jobbára azért tanultuk, mert kötelező volt. Dogát írtunk 
belőle, osztályzatot kaptunk rá.  

Kívánom, hogy ti, akik eljöttök, hasonló, hosszú időre szóló élményeket szerezzetek.  
Az ajánlott részvételi díj 1000 Ft/fő/alkalom, melyet a kihelyezett alapítványi dobozba kell tenni. (A 
pénz ne tartson vissza senkit, nem kötelező adni, ha valaki szeretne, többet is adhat, vagy 
kevesebbet, vagy néha ad, néha nem - rajtatok múlik.) 

Köszönöm, hogy részvételeddel támogatod az idős emberek életminőségének javítását. Köszönöm 
továbbá, hogy az Önkormányzat is a kezdeményezés mellé állt és támogatja az alapítványt a terem 
rendelkezésünkre bocsátásával. Hisz a mottónk: Life isn’t worth living without theater! 

Krix Éva 

Képek az első foglalkozásról: 

 

 

Képek az első foglalkozásról: 

 

 

Szeretnéd gyakorolni a nyelvet és egy-
úttal egy nemes célt is támogatnál? 
Akkor gyere el szombaton a művelő-
dési házba, ahol kötetlenül - csak úgy, 
szórakozásból - használhatod a megle-
vő nyelvtudásodat.

jára megy, mely idős embereket segít 
ahhoz, hogy eljuthassanak különböző 
színházi előadásokra. 
Amikor hallottam róla, hogy van egy 
ilyen alapítvány, rögtön elkezdtem 
gondolkodni: én mivel járulhatnék 
hozzá célkitűzéseik megvalósításához. 
Mivel egész életemben nyelvoktatás-
sal foglalkoztam, tudtam, hogy valami 
ezzel kapcsolatos dolgot szeretnék csi-
nálni, mely azonban mégis más, mint 
a tanítás. Így jött a beszélgetőklub öt-
lete. Kamaszkoromban a barátnőim-

mel jártunk egy ilyenbe, Pesten volt a 
patinás New York kávéházban. Emlék-
szem, mekkora örömöt jelentett, hogy 
ismeretlen emberekkel, fiatalokkal és 
idősekkel tudtunk néhány szót váltani 
azon a nyelven, amit addig csak az is-
kolai órán használtunk és jobbára azért 
tanultuk, mert kötelező volt. Dogát ír-
tunk belőle, osztályzatot kaptunk rá. 
Kívánom, hogy ti, akik eljöttök, hason-
ló, hosszú időre szóló élményeket sze-
rezzetek. 
Az ajánlott részvételi díj 1000 Ft/fő/al-
kalom, melyet a kihelyezett alapítványi 
dobozba kell tenni. (A pénz ne tartson 
vissza senkit, nem kötelező adni, ha 
valaki szeretne, többet is adhat, vagy 
kevesebbet, vagy néha ad, néha nem - 
rajtatok múlik.)
Köszönöm, hogy részvételeddel támo-
gatod az idős emberek életminőségé-
nek javítását. Köszönöm továbbá, hogy 
az Önkormányzat is a kezdeményezés 
mellé állt és támogatja az alapítványt a 
terem rendelkezésünkre bocsátásával. 
Hisz a mottónk: Life isn’t worth living 
without theater!

Krix Éva

1115-1215-ig a Közösségi Házban
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Színházrajongóként sokszor megfordulok a Budapesti Ope-
rettszínházban és mindig elámulok a produkciók magas 
színvonalán. Csodálatos jelmezek, nagyszabású díszlet, 
tánckar, szimfonikus zenekar, énekkar és a színészek mun-
kája egyedülálló.
Mikor 78 éves édesanyámat megleptem egy-két színházjegy-
gyel, boldogan láttam, hogy őt is egyre inkább beszippantja 
ez a világ. És ő, aki néhány évig ki sem mozdult szűkebb 
környezetéből, mára energikusabb, élettelibb lett, sőt, már 
nemcsak délutáni, hanem néha egy-egy esti előadást is “be-
vállal”. Mert örömöt, boldogságot nyújt neki az a varázslat, 
melyet a színház nyújt.
Sződliget idősödő település, a 70 év felettiek száma közel 
700 fő. Hogy lehetne az ő életüket is tartalmasabbá, kicsit 
szebbé tenni? - merült fel a kérdés.
S ezek után felgyorsultak az események. Kapcsolatba kerül-
tem a szomszéd település egyik lelkes tagjával, Érdi-Krausz 
Zsuzsával, aki a MIDAL égisze alatt már sok-sok Gödön 
élő idős embert juttatott el a főváros patinás színházába, 
az Operettszínházba. Miért ne tehetnénk meg ugyanezt itt 
Sződligeten? - gondoltam.
Felkerestem a polgármester urat, aki az ügy mellé állt, így 
az önkormányzat támogatásával első körben március 17-én 
12 sződligeti nyugdíjas csatlakozhat a gödiek” Mert adni jó” 
nevű programjához és nézheti meg Szörényi Levente-Bródy 
János: István, a király című darabját. Köszönet Érdi-Krausz 
Zsuzsának, aki a gödiek nevében felajánlotta a szállításun-
kat, így nyugdíjasaink ingyen juthatnak el különbusszal a 
színházhoz. Sőt, meglepetésképpen az előadást követően 
egy kis fogadáson is részt vehetnek, melyen találkozhatnak 
az előadás szereplőivel.
Zsuzsával beszélgetve az is kiderült, miért ilyen sikeres ez a 
program Gödön. Ott kialakult egy lelkes csapat, amelynek 
tagjai különböző sport és kulturális programokat szervez-
nek, hogy ezeken gyűjtsenek hozzájárulásokat a színházje-
gyeket biztosító alapítvány számára. Mindenkinek jó érzés 
segíteni a szülei korosztályát, hisz a rohanó világban nem 
mindig tudunk elég időt tölteni velük, nem tudjuk eléggé 
megköszönni azt a szeretet, gondoskodást, amit tőlük kap-
tunk. 
A MIDAL – melynek hivatalos honlapja: midal.hu - támo-
gatásával sok-sok idős emberhez juttathatjuk el azokat az 

Színházi élmény 
 sződligeti időseknek  
 
Mi az a MIDAL? Művészek az Idősekért Alapítvány, melynek elnöke és kuratóriumi tagjai a 
Budapesti Operettszínház művészei: Benkő Gyula, Sturcz András valamint Dolhai Attila, s 
melynek hitvallása, hogy eljuttassa a magyar kultúrát azokhoz a rászoruló idős emberekhez, 
akiknek anyagi körülményeik miatt annak finanszírozása nehézségekbe ütközik. 
Színházrajongóként sokszor megfordulok a Budapesti Operettszínházban és mindig elámulok 
a produkciók magas színvonalán. Csodálatos jelmezek, nagyszabású díszlet, tánckar, 
szimfonikus zenekar, énekkar és a színészek munkája egyedülálló. 
Mikor 78 éves édesanyámat megleptem egy-két színházjeggyel, boldogan láttam, hogy őt is 
egyre inkább beszippantja ez a világ. És ő, aki néhány évig ki sem mozdult szűkebb 
környezetéből, mára energikusabb, élettelibb lett, sőt, már nemcsak délutáni, hanem néha egy-
egy esti előadást is “bevállal”. Mert örömöt, boldogságot nyújt neki az a varázslat, melyet a 
színház nyújt. 
Sződliget idősödő település, a 70 év felettiek száma közel 700 fő. Hogy lehetne az ő életüket 
is tartalmasabbá, kicsit szebbé tenni? - merült fel a kérdés. 
S ezek után felgyorsultak az események. Kapcsolatba kerültem a szomszéd település egyik 
lelkes tagjával, Érdi-Krausz Zsuzsával, aki a MIDAL égisze alatt már sok-sok Gödön élő idős 
embert juttatott el a főváros patinás színházába, az Operettszínházba. Miért ne tehetnénk meg 
ugyanezt itt Sződligeten? - gondoltam. 
Felkerestem a polgármester urat, aki az ügy mellé állt, így az önkormányzat támogatásával 
első körben március 17-én 12 sződligeti nyugdíjas csatlakozhat a gödiek” Mert adni jó” nevű 
programjához és nézheti meg Szörényi Levente-Bródy János: István, a király című darabját. 
Köszönet Érdi-Krausz Zsuzsának, aki a gödiek nevében felajánlotta a szállításunkat, így 
nyugdíjasaink ingyen juthatnak el különbusszal a színházhoz. Sőt, meglepetésképpen az 
előadást követően egy kis fogadáson is részt vehetnek, melyen találkozhatnak az előadás 
szereplőivel. 
Zsuzsával beszélgetve az is kiderült, miért ilyen sikeres ez a program Gödön. Ott kialakult 
egy lelkes csapat, amelynek tagjai különböző sport és kulturális programokat szerveznek, 
hogy ezeken gyűjtsenek hozzájárulásokat a színházjegyeket biztosító alapítvány számára. 
Mindenkinek jó érzés segíteni a szülei korosztályát, hisz a rohanó világban nem mindig 
tudunk elég időt tölteni velük, nem tudjuk eléggé megköszönni azt a szeretet, gondoskodást, 
amit tőlük kaptunk.  
A MIDAL – melynek hivatalos honlapja: midal.hu - támogatásával sok-sok idős emberhez 
juttathatjuk el azokat az élményeket, melyek őket gazdagítják, éltetik, megmozgatják, s 
amikről mesélhetnek gyerekeiknek, unokáiknak. Biztos vagyok benne, hogy hosszú időre 
emlékezni fognak a színházban eltöltött estére.  
Annak az embernek a szavaival búcsúzom, aki miatt az Operettszínház rajongójává váltam, s 
aki a MIDAL kuratóriumi tagja: Dolhai Attila. “Amennyiben egyetértenek céljainkkal, kérjük 
Önöket, lehetőségükhöz mérten támogassák alapítványunk működését.” 
 
Krix Éva 
 
 

Színházi élmény 
sződligeti időseknek
Mi az a MIDAL? Művészek az Idősekért Alapítvány, melynek elnöke és kuratóriumi tagjai a Budapesti Operettszínház 
művészei: Benkő Gyula, Sturcz András valamint Dolhai Attila, s melynek hitvallása, hogy eljuttassa a magyar kultúrát 
azokhoz a rászoruló idős emberekhez, akiknek anyagi körülményeik miatt annak finanszírozása nehézségekbe ütközik.

Tegyük rendbe 
a Duna partot!

Idén immár nyolcadik alkalommal szervezik meg ha-
zánk legnépszerűbb környezetvédelmi akcióját, a „Te-
Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért!” elne-
vezésű programsorozatot. Mint minden évben, most is 
részt veszünk a takarításban.
Találkozunk március 23-án (szombat) 10.00 órakor, a 
Hydra büfé előtti strandon azért, hogy a szezonra szép 
és tiszta Duna part várja a pihenni szándékozókat. 
Kesztyűt és szemeteszsákot biztosítja az önkormányzat.

élményeket, melyek őket gazdagítják, éltetik, megmozgat-
ják, s amikről mesélhetnek gyerekeiknek, unokáiknak. Biz-
tos vagyok benne, hogy hosszú időre emlékezni fognak a 
színházban eltöltött estére. 
Annak az embernek a szavaival búcsúzom, aki miatt az 
Operettszínház rajongójává váltam, s aki a MIDAL kurató-
riumi tagja: Dolhai Attila. “Amennyiben egyetértenek célja-
inkkal, kérjük Önöket, lehetőségükhöz mérten támogassák 
alapítványunk működését.”

Krix Éva

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik édesanyám, Papp Istvánné 
    temetésén részt vettek, és osztoztak gyászunkban.
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A monitoron, képernyőn, kütyün... túli 
élet számtalan izgalmával várjuk nap 
mint nap a Közösségi Házban. 
A könyvtár ma már nem csupán a köny-
vek kölcsönzését jelenti, újságok, han-
gos könyvek, társasjátékok kölcsönöz-
hetők, de várjuk egy kis színezésre is a 
belátogatókat. Ha valaki szeretné birto-
kolni a nyomtatott világot nekik is folya-
matosan vannak kedvező ajánlataink.  
Február 23- án megnyitottuk az idei év 
első kiállítását telis teli lett a nagyterem 
tavaszt hivogató virággal Gálos Szűcs 
Emynek köszönhetően. Túl vagyunk a  
Kultúrházak éjjel nappal rendezvénye-
ken,benne kicsiknek, nagyobbaknak és 

A monitoron innen és túl
felnőtteknek szólt a mese. Hetente min-
den nap várjuk foglalkozásainkra,jógáz-
ni,angolul tanulni vagy csak beszélgetni 
egyet, „Ráérni”,táncolni, gyógy- vagy 
gerinctornázni. Babákat mamákat ked-
denként mondókázni, nyugdíjast ha-
vonta kubbozni, bárkit  könyvet köl-
csönözni, újságot olvasni…Köszönjük 
ha látják és megosztják híreinket képer-
nyőn,monitoron, kütyün...
(facebook oldalunk: 
Sződligeti Közösségi Ház, 
e-mail: 
kovacscris@freemail.hu, 
telefon:
27-504-058)

Hozza el megunt, nem használt holmijait, cseréljen, 
tegyen szert pár forintra.

2019. március 23-án 10.00-12.00  

a Közösségi Ház udvarán „garázsvásárt” 

rendezünk. Hozza el megunt,nem használt 
holmijait,cseréljen,tegyen szert pár forintra. 

jelentkezés, asztalfoglalás: 27-504-058 
telefonszámon március 20-ig 

2019. március 23-án 10.00-12.00 
a Közösségi Ház udvarán 

„garázsvásárt” rendezünk.

jelentkezés, asztalfoglalás: 
27-504-058 telefonszámon március 20-ig
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Első megbeszélés 
2019. március 25-én
14 órakor a Közösségi Házban.
Részletekről érdeklődjön
Welker József oktatónál 
a 06-70-520-2938-as számon

Újra indul a számítógépes tanfolyam, 

kezdőknek és haladóknak. 

Első megbeszélés 2019. március 25-én  

14 órakor a Közösségi Házban. 

Részletekről érdeklődjön 

 Welker József oktatónál a 06-70-520-2938 

Újra indul 
a számítógépes tanfolyam,
kezdőknek és haladóknak.

INDUL az ÖKOKÖR 
március 29-én 18 
órakor a Közöségi 

Házban!
Mi az az Ökokör? Körben kere-
kebb! Az Ökokör egy globális kez-
deményezés, ahol könnyed, baráti 
hangulatban, egymástól tanulva és 
egymást tisztelve tanulhatunk kör-
nyezettudatos fortélyokat a sikeres 
háztartás-, életmód zöldítésre, és 
ezeket ki is próbáljuk, mindennap-
jaink részévé tesszük. Megoldáso-
kat keresünk és nem kifogásokat. 
Az érdeklődőkkel ( 5-12 fő) he-
ti-kétheti rendszerességgel járunk 
össze, ahol megoszthatjuk egy-
mással ökotudatos tapasztalata-
inkat, csapatban dolgozunk (mert 
egységben az erő), könnyedén, 
nem egymásra erőltetve semmit. 
Lépésről lépésre együtt dolgozunk 
fel 8 témakört (gazdaság, élelmi-
szer, vegyszer, energia, víz, hul-
ladék, egészség, közlekedés), és 
próbálunk változtatni a fogyasztási 
szokásainkon és életmódunkon, 
hogy csökkentsük az ökológiai 
lábnyomunkat. Mérésekkel nyo-
mon követjük fejlődésünket, és 
az eredményeinkkel másoknak is 
elbüszkélkedünk, hogy megmutas-
suk, változni és változtatni lehet és 
érdemes. Vigyázat, a jó példa ra-
gadós!

Sződliget nem csupán közigazgatási-
lag számít NAGYközségnek, hanem 
kulturális, közösségi élete is az egyik 
legsokoldalúbb a hasonló adottságú 
és nagyságú települések sorában. A 
különböző korosztályok igényeinek, a 
sokrétű civil szerveződéseknek jogos 
igénye, hogy az önkormányzat – lehe-
tőségeihez mérten – tegyen meg min-
dent működésük érdekében. 
Ez Sződligeten sajnos objektív okok 
miatt egyelőre nem mindenben tudja 
az elvártakat teljesíteni, a Közösségi 
Ház egy terme és annak mérete, apró 
könyvtára  sok esetben kevésnek és 
kicsinek bizonyul már. Bár az anyagi 
lehetőségekhez képest igyekszik az 
önkormányzat  minden támogatást 
megadni tény, hogy az infrastrukturális 

Szeretnénk bővíteni a Közösségi Házat
feltételek jelenleg nem tudják biztosí-
tani az elvárt igények kielégítését: nem 
tudunk  működő szervezeteinknek ké-
nyelmes, tevékenységeikhez kielégítő 
helyszínt biztosítani. 
Az elmúlt években sajnos nem voltak 
olyan pályázatok, melyek a meglévő, 
de már szűkké vált közösségi terek 
bővítését szolgálta volna. Sződliget – 
anyagi és infrastrukturális adottságai 
miatt – pedig önerőből nem tudott s 
tud egy ilyen jelentős beruházásba 
külső segítség nélkül belevágni. Így 
jelenleg egy lakóingatlanból kialakí-
tott szűkös Közösségi Házon kell „osz-
tozniuk” a könyvtárlátogatóknak, civil 
szervezeteknek, heti rendszerességgel 
működő foglalkozásoknak, tanfolya-
moknak, civil csapatok rendezvényei-
nek,  lakossági szolgáltatásoknak. Most 
egy reménysugár villant fel arra, hogy 
esetleg támogatást kaphatunk az Önök 
jogos elvárásainak részbeni kielégí-
tésére. Sződliget indulni fog egy több 
milliárd forintos összalapú, erre a célra 
kiírt országos pályázaton!
A Magyar Falu Program – amely az 5 
ezer főnél kisebb lélekszámú telepü-
lések fejlesztésére irányul – keretében 
a Nemzeti Művelődési Intézet kez-
deményezésére 6 milliárdos pályázat 
került kiírásra. Ennek céljai között 
szerepel többek között  önkormány-
zati épületek felújítása is. A több éven 
keresztül zajló fejlesztés finanszírozá-
sában nincs szükség önerő biztosítá-
sára és előnyt élveznek az alacsony 
adóerő képességgel bíró települések. 
A pályázat előfinanszírozott, rövid 
időn belülre ígéri az elnyert összegek 
biztosítását.
A helyi önkormányzat tehát beadja pá-
lyázatát. A településen különböző cél-
lal és módon működő szervezeteink, 
klubjaink lelkes tagjaival , a ház jelen-
legi vezetőjével közösen reményke-

dünk abban, hogy belátható időn belül 
ha nem is minden igényt kielégítő, de 
némi előrelépés történhet a  közösségi 
ház és könyvtár jelenlegi mostoha álla-
potainak felszámolása terén.



22 www.szodliget.hu

Radnóti Miklós számára a harmadik 
munkaszolgálatára behívó levél 1944. 
május 19-én érkezett. Másnapra kel-
lett bevonulnia Vácra, ahonnan még 
aznap megérkeztek Sződligetre. A II. 
világháború idején munkaszolgálatos 
tábort alakítottak ki a falu határában. 
A költő a Csörögi-major területén lévő 
munkatáborban hét napot töltött. Ez 
idő alatt öt levelet és öt képeslapot kül-
dött haza. Rá és az itt dolgozó munka-
szolgálatosok előtt szeretne Sződliget 

tisztelegni azzal, hogy emlékparkot 
létesít a településen lévő Községháza 
parkjában.
A munkaszolgálatos csapat a munka 
leteltével május 27-én gyalogolt vissza 
Sződligetről Vácra, ahonnan marhava-
gonokban szállították el őket a szerbiai 
Borba. Június 1-jén Zaječarba érkez-
tek, s a német Todt-szolgálat Lager 
Berlin nevű központi tábora felé vitt 
az útjuk, ez a jugoszláviai Bor közelé-
ben állt. Június 2-án Lager Heidenau-

ba szállították teherautóval. Ott réz-
bányáknál, vasútépítésen dolgozott. 
Fehér karszalagot kellett viselnie, a 
keresztény vallásúak megkülönbözte-
téseként. Halálának körülményei máig 
nem tisztázottak, az bizonyos, hogy 
Radnóti Miklós életét nyilas keretlegé-
nyek oltották ki.

Radnóti Miklós előtt tiszteleg Sződliget – emlékszobor 
avatás 2019. május 25. 
Rövid életének záró fejezetéhez kapcsolódtak Radnóti Miklós sződligeti napjai. Erre emlékezve, a 
tragikus sorsú költő emléke előtt tisztelegve avatják fel nagyközségünkben azt az emlékalkotást, 
melyet Bíró Ferenc helyi képzőművész készített. Talapzatán egy verseskönyv szétnyitott lapjain a 
költő verstöredéke áll. A sződligeti Radnóti emlékszobor avatására a Községháza kertjében 2019. 
május 25-én, szombaton délután négy órakor kerül sor. Az eseményen közreműködik a klezmerzenét 
játszó Hamsa Zenekar. Az avatóünnepségre – mely egyben évenkénti megemlékezési hagyományt 
szeretne teremteni - minden kedves sződligeti polgárt tisztelettel vár Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata. 

 

 

 

Radnóti Miklós számára a harmadik munkaszolgálatára behívó levél 1944. május 19-én érkezett. 
Másnapra kellett bevonulnia Vácra, ahonnan még aznap megérkeztek Sződligetre. A II. világháború 
idején munkaszolgálatos tábort alakítottak ki a falu határában. A költő a Csörögi-major területén lévő 
munkatáborban hét napot töltött. Ez idő alatt öt levelet és öt képeslapot küldött haza. Rá és az itt 
dolgozó munkaszolgálatosok előtt szeretne Sződliget tisztelegni azzal, hogy emlékparkot létesít a 
településen lévő Községháza parkjában. 

A munkaszolgálatos csapat a munka leteltével május 27-én gyalogolt vissza Sződligetről Vácra, 
ahonnan marhavagonokban szállították el őket a szerbiai Borba. Június 1-jén Zaječarba érkeztek, s a 
német Todt-szolgálat Lager Berlin nevű központi tábora felé vitt az útjuk, ez a 
jugoszláviai Bor közelében állt. Június 2-án Lager Heidenauba szállították teherautóval. Ott 
rézbányáknál, vasútépítésen dolgozott. Fehér karszalagot kellett viselnie, a keresztény vallásúak 
megkülönböztetéseként. Halálának körülményei máig nem tisztázottak, az bizonyos, hogy Radnóti 
Miklós életét nyilas keretlegények oltották ki. 

emlékszobor avatás 2019. május 25.
Radnóti Miklós előtt tiszteleg Sződliget –

Rövid életének záró fejezetéhez kapcsolódtak Radnóti Miklós sződligeti napjai. 
Erre emlékezve, a tragikus sorsú költő emléke előtt tisztelegve avatják fel nagy-
községünkben azt az emlékalkotást, melyet Bíró Ferenc helyi képzőművész 
készített. Talapzatán egy verseskönyv szétnyitott lapjain a költő verstöredéke 
áll. A sződligeti Radnóti emlékszobor avatására a Községháza kertjében 2019. 
május 25-én, szombaton délután négy órakor kerül sor. Az eseményen közre-
működik a klezmerzenét játszó Hamsa Zenekar. Az avatóünnepségre – mely 
egyben évenkénti megemlékezési hagyományt szeretne teremteni - minden 
kedves sződligeti polgárt tisztelettel vár Sződliget Nagyközség Önkormányzata.

Várjuk sződligeti civil szervezetek, intézmények, baráti tár-
saságok, családok jelentkezését. Más településről is szíve-
sen látunk résztvevőket, de a fakanalat csak sződligeti szer-
vezet nyerheti.
Nevezni lehet az alábbi elérhetőségeken, 
Somogyi István szervezőnél: 
E-mail: somogyiistvan@upcmail.hu

Tel: 06-27-353-739, mobil: 06-20-9120596
ÚJDONSÁG: Az idén lehet ételt vásárolni a helyszínen, a 
látogatóknak is szeretnénk élményt varázsolni.

Somogyi István

Sződligeti Vándor Fakanál 
2019.  

Az idén is útjára indul a Sződligeti 
Vándor Fakanál.A Civilek 
Sződligetért Egyesület ebben az 
évben is –immár 13. alkalommal - 
megszervezi  a hagyományos 
főzőversenyt. 

 

Az idén a SERTÉS CSÜLÖK- ből készült ételek versenye lesz a megmérettetés 
tárgya.Lehet füstölve, nem füstölve, sülve, főve, pörköltnek, bablevesbe, 
gulyáslevesbe valónak, és minden más formában, ami szem szájnak ingere! 

A lényeg a 

SERTÉS CSÜLÖK! 

Időpont: 2019. május 1. 

Hely: sződligeti Duna-part, Kisrét, /Üvegház Étterem melletti”gödör” 

Nevezési díj: nincs 

Nevezési határidő: 2019.április 26. 

Várjuk sződligeti civil szervezetek, intézmények, baráti társaságok, családok 
jelentkezését. Más településről is szívesen látunk résztvevőket, de a fakanalat 
csak sződligeti szervezet nyerheti.Nevezni lehet az alábbi elérhetőségeken: 

Somogyi István szervezőnél: E-mail: somogyiistvan@upcmail.hu 

Tel: 06-27-353-739, mobil: 06-20-9120596 

ÚJDONSÁG: Az idén lehet ételt vásárolni a helyszínen!!!! 

A látogatóknak is szeretnénk élményt varázsolni. 

TÖLTSE A MAJÁLIST VELÜNK!                                 

                                                                    Somogyi István 

Sződligeti Vándor Fakanál 2019
Az idén is útjára indul a Sződligeti Vándor Fakanál. A Ci-
vilek Sződligetért Egyesület ebben az évben is – immár 13. 
alkalommal - megszervezi  a hagyományos főzőversenyt.

Az idén a SERTÉS CSÜLÖK-ből készült ételek verse-
nye lesz a megmérettetés tárgya.Lehet füstölve, nem füstöl-
ve, sülve, főve, pörköltnek, bablevesbe, gulyáslevesbe va-
lónak, és minden más formában, ami szem szájnak ingere!

A lényeg a SERTÉS CSÜLÖK!
Időpont: 2019. május 1.
Hely: sződligeti Duna-part, Kisrét, /
Üvegház Étterem melletti „gödör”
Nevezési díj: nincs
Nevezési határidő: 2019.április 26.

TÖLTSE A MAJÁLIST VELÜNK!
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Nem csupán a sződligetiek és a kör-
nyék településein lakók csodálkoztak 
rá és tartották remek ötletnek a Masz-
lik Ildikó által megálmodott és nagy 
települési összefogással megvalósított 
karácsonyi főtéri ünnepi installációt, 
hanem bejárta az országos sajtót is a 
speciális karácsonyfa híre. A követke-
zőkben néhány médiamegjelenésből 
idézünk.
„Változtattak idén a sződligetiek a 
hagyományos karácsonyfa-állítási di-
zájnon és egy, a település főterére 
beállított, piros autó által körbefogott 
fenyőfát öltöztettek karácsonyi dísz-
be. Az ötlet Maszlik Ildikó helyi ön-
kormányzati képviselő fejéből pattant 
ki, a szokatlan karácsonyi installáció 
megvalósításában pedig a Barangolók 
nevű civil csapat segített. Az ünnepi 
dekorhoz nagyon sokan járultak hoz-
zá ajándékokkal, díszítésekkel, a piros 
autót egy helyi boltos ajánlotta fel. A 
díszítésnél alaposan megmozgatták 
a fantáziájukat a sződligetiek: a Fő-
tér fölé például tejesdobozokból és 
műanyag palackokból raktak ki óriás 
szaloncukrokat. A különleges karácso-
nyi installációnak gyorsan híre ment, 
már a környékről is csodájára járnak 
a sződligetiek kreatív ünnepi dekorá-
ciójának. „Eddig is minden évben ál-
lítottunk ide feldíszített karácsonyfát, 

és eddig sem volt híján dizájnos ötlet-
nek a környezetének kialakítása. Most 
azonban egy igazán innovatív újítás-
sal rukkolunk ki, és jó látni az öröm-
mel vegyes büszkeséget az idelátogató 
sződligetiek arcán” – mondta Juhász 
Béla polgármester. 

(www.nlcafe.hu)

A járgányt egy boltos ajánlotta fel, a dí-
szítéshez pedig sokféle dolgot használ-
tak igen szerteágazó fantáziáról tanú-
bizonyságot téve. A szokatlannak ható 
karácsonyi együtteshez nagyon sokan 
járultak hozzá ajándékokkal, díszíté-
sekkel. A Főtér fölé például tejes dobo-
zokból és műanyag palackokból raktak 
ki óriás szaloncukrokat. A kialakítás-
ban aktívan résztvevő polgármester 
örömmel konstatálta a „mű” elkészülte 
után, hogy nem csupán a településről, 
hanem – hírét véve az alkotásnak – a 
környékről is érkeznek már az ünne-
pek előtt rácsodálkozni a sződligetiek 
kreativitására. 

(www.blikk.hu)

A sződligeti karácsonyi autóról bizto-
san sokat hallottatok már, az országos 
médiában is szerepelt a helyiek által 
megálmodott és közösen létrehozott 
autó különlegesség. Kedves ötlet, és 
sok munkát igényelt a megalkotása, az 

eredmény pedig nem véletlenül keltett 
ekkora visszhangot! Imádjuk! 

(www.ilovedunakanyar.hu)

Rendhagyó karácsonyi dekorációt ké-
szítettek Sződliget főterén. A tér köze-
pén egy ajándékokkal megrakott piros 
autó áll, amelyből egy feldíszített kará-
csonyfa emelkedik ki. Az égősorokkal 
teljessé tett alkotás többszörös összefo-
gás eredménye-olvasható a település 
közleményében. Az ötlet Maszlik Ildi-
kó önkormányzati képviselőtől eredt, 
és miután a lakosság is pozitív vissza-
jelzéseket adott az elképzelésről, a Ba-
rangolók nevű civil csoport megvalósí-
totta a sződligeti karácsonyfa-autót. A 
járművet egy helyi boltos ajánlotta fel, 
a díszítéshez pedig számos egyéni fel-
ajánlás is érkezett.

(ES Televízió)

Messze jutott a sződligeti autós karácsonyfa híre
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A főbb jellemzők az alábbiak:

Miről is van szó? 
- Idős emberek segítése a gondozási központban a foglalko-
zásokon, szabadidős programokon
- Kertészeti ismeretek fejlesztése
- Részvétel az ottani parókia eseményein (koncert, színház, 
kiállítás)
Mikor történik mindez?
- 2019. július 1-től 2020. június 30-ig, azaz egy év!
Hol van a helyszín?
- „Liepkalni” Lode-i parókia, Rujienas járás, LV-4248, Let-
tország
Mely országokból érkeznek önkéntesek?
- Európa szinte valamennyi országából várnak jelentkezőket
Van-e életkori megkötés?
- Igen, országonként egy fő 18 és 30 év közötti segítőt vár-
nak
Milyen nyelven kell tudni?
- A munkanyelv az angol, litván 
Milyen szabályok, elvárások vannak?
- Tilos kábítószer, alkohol fogyasztása!
Természet és egymás tisztelete
Pontosság

Iskola területén tilos a do-
hányzás
Mettől meddig tart a mun-
kaidő?
- 8:00-16:00, hétvége sza-
bad (a munkaidő változhat)
Milyen körülmények várnak 
ott? 
- Elhelyezés: Rujiena, Lettország LV-4240 Upes street 9/11
Telefonszám: +371 25450585
A szállás a 3. emeleten található.
A szobák kétszemélyesek, konyha, WC, zuhanyzó, TV.
A mosókonyha és közösségi szoba az összes hotelvendég 
számára elérhető. 
Szobák felszereltsége: ágy, szék, ruhásszekrény, törölköző, 
ágynemű.
Konyha: sütő, tűzhely, hűtő, mikrohullámú sütő, edények, 
kenyérpirító.
Mosókonyha: mosógép
Élelem: minden önkéntes 150 eurót kap/hó
Zsebpénz: 90 euró/hó (3 euró/nap)
Hogyan jelentkezhetem? 
Küldjön e-mailt Sződligete Nagyközség Önkormányzatának 
a polgarmester@szodliget.hu címre.

Önkéntes munkalehetőség testvértelepülésünkön
Sződliget lettországi testvértelepülésén (Ruijena) elindult a „Tegyünk Rujienáért” Projekt, amely kapcsán nagyközsé-
günkből is várnak/fogadnak önkéntest. A Lode-i szociális központban idősek gondozására várnak jelentkezőket.

Az angol nyelvű tábort testvértelepü-
lésünk a lettországi Rujiena szervezi. 
A táborban nemzetközi csapat lesz az 
Európai Unió országaiból (és Japán-
ból). Indulás 2019.08.22-én, érkezés 
2019.08.29-én. Utazás repülővel Rigá-
ba, majd busszal tovább Rujienába.
A részvételi díj 80.000 forint, amiből 
65.000 forintot átvállal az önkormány-
zat, így csak 15.000 forintot kell kifi-
zetni.
A pályázat kétfordulós. Az első fordu-
lóban egy motivációs levelet kérünk 
a polgarmester@szodliget.hu címre, 
amelyben arra kérjük a választ, hogy 
miért szeretnél elmenni ebbe a tábor-
ba? A tábori programok:
Summary of the Camp: 
Day and date Short activity description
Wednesday: Arriving, excursion in old 

Riga and welcoming in Rujiena 
Thursday: Welcome and introducing 
activities, team building games, par-
ticipant country language workshop, 
outside sport games, basketball, foot-
ball 
Friday: English, Latvian, or other lan-
guage workshop threw non formal 
education, Improvisation theater “How 
we can save our World”, culture event 
Saturday: English, Latvian, or other 
language workshop threw non formal 
education, Let’s learn Latvian dances 
(https://ej.uz/danci_lv), Disco event 
made by youngs
Sunday: English, Latvian, or other lan-
guage workshop threw non formal 
education, Workshop about “Smart 
Generation”, movie evening 
Monday: English, Latvian, or other 

Akarsz külföldön táborozni?

language workshop threw non formal 
education, Zorbball game tournament, 
Evening volleyball tournament 
Tuesday: Visiting Mazsalaca nature 
park https://ej.uz/skanais_kalns) with 
environment research tasks, Canoe 
bout trip on Salaca river (http://2krasti.
com/laivosana- salaca/), karaoke 
Wednesday: Visiting Valmiera and free 
time, “Trail in the trees” in Valmiera 
(https://www.sajutuparks.lv/) , Final 
event with talent show 
Thursday: Travel day from Rujiena to 
Riga 

Ha további információra van szüksé-
ged, kérlek írj e-mailt a polgarmester@
szodliget.hu címre. A motivációs leve-
ledet kérjük, küldd el március 15-ig.

Elmúltál 13, de nem vagy még 16? Jelentkezz Sződliget Nagyközség Önkormányzatának pályázatán!
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2019.február 15. Kultúrházak éjjel-nappal mesefoglalkozások
2019.  február 23. Gálosné Szűcs Emília kiállításának megnyitója
2019. február 24. Megemlékezés a Kommunizmus Áldozatairól 
 (Sződligetiek Baráti Köre szerv.)
2019. március 15.  Pilvax kávéház, reformkori ebéd, ünnepség
2019. március 22.  Farkas Ágnes kiállításának megnyitója
2019. április 06.  TAVASZKÖSZÖNTŐ civil bál és borverseny
2019. április 07.  jótékonysági futás (Katolikus egyh.)
2019. április 13.  Három falu keresztútja
2019. április 27.  Halász Zsóka és sokan mások... mesés kiállításának megnyitója
 Gyereknap a Baba-mama klub szervezésében
2019. május 10. bátorságpróba (Katolikus. egyh.)
2019. május 25. Radnóti Miklós emlékszobor avatása, Klezmer koncert
2019. június 02. Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezés     
 (Sződligetiek Baráti Köre szerv.)
2019. június 15.  Főtéri esték – Huszár Erika és Somogyi István
2019 június 22.  Dunakanyar oldtimer túraverseny
 (Befutó és díjátadások Sződliget Duna part 15.30-tól)
2019 május 1.  Vándor fakanál főzőverseny
2019. június 29.  Bányavári Pál kiállításának megnyitója
2019. július 06.  Főtéri esték – Farkas Péter és barátai
2019. július 27.  BUDAPEST BÁR koncert
2019. augusztus 16.  Tanai Guzorán Erika kiállításának megnyitója
2019. augusztus 17-18  Európai Crossfit verseny a Duna parton. 
2019. augusztus 20.  ünnepség, falu asztala (kenyérsütés)
 este utcabál dj.Spigiboy 
2019. augusztus 25.  Veteránautós találkozó
2019. augusztus 31. S ZESZVAME  veterán tájékozódási verseny rajt
2019.  szeptember 07.  Liget feszt
2019.  szeptember-október  Őszi Liget  Zenés Esték
2019. október 06.  Megemlékezés az aradi vértanúkról
 (Sződligetiek Baráti Köre szerv.)
2019. október 12.  Burkus József kiállításának megnyitója
2019. október 23.  községi megemlékezés az 1956-os eseményekről
2019. november 03.  megemlékezés az 1956-os forradalom leveréséről
 (Sződligetiek Baráti Köre szerv.)
2019. november 09.  Csendes Kalmár Veronika kiállításának megnyitója
2019. december 07.   Idősek napja
2019. december 01. 08. 15. és 22.  Adventi gyertyagyújtás a kat. templom előtt
2019. december 15.  Liget Karácsony
2010. január 05.  Három Királyok felvonulás

2019. éves programok tervezete
Igyekeztünk összegyűjteni az év jelentősebb eseményeit önöknek egy csokorba a teljesség igénye nélkül. Persze egy év 
hosszú idő, így mindenki, az esemény mögött álló szervező csapat, a változtatás jogát fenntartja. Aki, ami pedig legna-
gyobb igyekezetünk ellenére kimaradt, arról természetesen amint tudunk hírt adunk itt és a község más „hírforrásán”.
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• Gondozási Központ:                                      16796957-1-13 
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Az ajánlat 2018. november 6-tól visszavonásig érvényes új csomagra történő előfizetés esetén, 12 havi elkötelezettség mellett. Az ePack-kedvezmény 600 Ft kedvezményt jelent  
az internetszolgáltatást tartalmazó csomagok havi díjából, az ePack-kedvezmény igénybevételi feltételei elérhetőek a www.upc.hu/epack oldalon. A csatornaszámok változtatásának jogát 
fenntartjuk. Az Internet 500 csomag garantált le- és feltöltési sebessége 100/5,5 Mbit/s. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek és az ajánlat igénybevételi feltételei elérhetőek 
a UPC Shopokban és a 1221-es telefonszámon.




