
K
Ö

Z
É

L
E

T
I M

A
G

A
Z

IN Sződligeti
hírforrásK

Ö
Z

É
L

E
T

I M
A

G
A

Z
IN

K
Ö

Z
É

L
E

T
I M

A
G

A
Z

IN SződligetiSződligeti
hírforráshírforrás

13. évfolyam, 4. szám, 2022. december

Boldog Karácsonyt Boldog Karácsonyt 
Sződliget!Sződliget!



Az elmúlt hetek, hónapok helyi hírei elsősorban arról szóltak, hogy a kialakult gazdasági nehézségek, 
elsősorban az elszabadult energiaárak miatt, az önkormányzat milyen - sokszor extrémnek tűnő – 
korlátozásokat kénytelen bevezetni, hogy fenntarthassa a legfontosabb közszolgáltatásokat. Ezeket a 
gyakran nem könnyű döntéseket azonban sajnos meg kell hozni ahhoz, hogy fenntarthassuk 
Sződligetnek az elmúlt tíz évben látott fejlődését. Mert községünk folyamatosan fejlődik és elmondhatjuk, 
hogy a nehézségek ellenére is 2022 is a fejlődés éve volt Sződligeten.

Alig néhány hete nyitott meg a Csöppliget Bölcsőde, a község történetének eddigi legnagyobb értékű 
beruházása. Az új intézmény 400 millió Ft-os beruházásból valósult meg, amelyből 380 millió Ft 
pályázati támogatás, 20 millió Ft-ot pedig az önkormányzat fizetett. A bölcsőde nagy segítséget jelent 
az itt élő fiatal családok számára. 

Nagy sikernek tartjuk, hogy az önkormányzat határozott kiállásának eredményeként sikerült elérni, 
hogy a Samsung gyár ipari víz- és szennyvízvezetékei elkerüljék a község belterületeit. Az eredetileg 
például az iskola és a játszótér mellé tervezett nyomvonalat a beruházó megváltoztatta és az teljesen 
elkerüli Sződliget belterületeit.

A nemrégiben felújított Dunai fasor a legnagyobb forgalmú utcája, kettészeli a településünket. Teljesen 
jogos lakossági igény volt, hogy biztonságos zebrák kerüljenek kialakításra az úton. Egy sikeres EU-s 
pályázatnak köszönhetően hamarosan elkészül két, nyomógombos jelzőlámpával biztosított 
gyalogátkelő és egy sebességmérő is felszerelésre kerül az úton.

Szintén egy nyertes pályázatnak köszönhetően a Közösségi Házban csaknem 3 millió Ft-os 
eszközbeszerzésre került sor. Felújíttattuk a Közösségi Ház udvarán álló, régi faházat is. Reményeink 
szerint a helyi civil közösségek, baráti társaságok összejöveteleinek gazdaságosan üzemeltethető és 
fenntartható helyszínévé válhat a „Civilek Háza”. 

„Könyvmegállót” alakítottunk ki – azaz a 2-es úton lévő buszmegállóban, egy nyilvános minikönyvtárat. 
A MÁV beruházásában megújult a vasútállomás – jegyautomata, utastájékoztató rendszer, új 
utcabútorok kerültek az állomásra. 

Hamarosan elkészül a játszótér a lakóparkban, amely az ott élők igényei szerint került kialakításra. 
A Duna-part Sződliget egyik legszebb területe. Itt is több fejlesztés történt az idén: a Parkszínpad előtti 
„nagy fal” díszítése készült el. Egy nemzetközileg is (el)ismert graffiti-művész díszítette fel a községhez 
kapcsolódó motívumokkal. Így a parkszínpad – egy lelkes civil csapat munkájának köszönhetően – 
nemcsak belül éledt újra és nyújt ismét rendszeresen kulturális programokat, hanem külső 
megjelenésében is megújult. Aszfaltos út köti már össze a focipályát és a Wiking Yachtklubot is.

Sződliget önkormányzata és lakói ezeket a közös eredményeket tudják községünk közös karácsonyfája 
alá tenni 2022-ben. Tudjuk, nem lesz könnyű év a következő sem, de bizakodóak vagyunk és reméljük, 
hogy jövőre is legalább ilyen eredményeket sikerül elérni Sződligeten. 

Meghitt ünnepet és boldog, sikeres újesztendőt kívánunk községünk minden lakójának!

Juhász Béla polgármester és Sződliget önkormányzati képviselői

2022 is a fejlődés éve volt Sződligeten
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Tisztelt Sződligeti
Polgárok!
Sződliget egyik neuralgikus útja 
a Dunai fasor. Hatalmas rajta az 
átmenő forgalom. Mindez azért 
van, mert annak idején a 
kormányzat úgy döntött, hogy 
az új csomópontból kiinduló 
Sződliget – Vác elkerülőutat 
kiveszi abból az EU-s támogatási 
projektből, amit az M2 
szélesítésére kaptak. A pénzt 
átcsoportosították és megépült 
belőle a Samsungnak egy újabb 
lehajtó.

Mi – sződligetiek - pedig itt 
maradtunk ezzel a hatalmas 
átmenőforgalommal. A Dunai 
fasoron élők közössége egy 
munkacsoportot hozott létre 
azért, hogy segítse az 
önkormányzat munkáját. Első 
javaslatuk egy – egy zebra volt a 
Dunai fasor egy – egy 
kereszteződésében.

A Duna fasor állami fenntartású 
út, ezért bármilyen beruházás, 
csak az KÖZÚT tudtával és 
engedélyével lehetséges. Nincs 
ezen mit csodálkozni, hiszen én 
sem építhetek bármilyen kerítést 
a szomszéd oldalán, csak olyat, 
amit megbeszéltem a 
szomszédommal.

A KÖZÚT 
m é r n ö k e i 
megvizsgálták a 
lehetőségeket 
és az Árpád 
utca – Kossuth 
utca, valamint a 
Jókai utca – 
Hunyadi utca
kereszteződésre 
adták az 
áldásukat. 

Terveket kellett 
készíttetni, amiben a zebra 
megvilágításától a 
mozgáskorlátozottakat segítő 
berendezésekig mindennek 
szerepelt. Elkészültek a tervek, 
amikor a lakókból álló 
munkacsoport ismét megkereste 
az önkormányzatot, hogy 
rendben van az, hogy lesz itt két 
zebra, de még jobb, még 
biztonságosabb lenne, ha 
gyalogoslámpával biztosított 
zebrák lennének és esetleg egy 
radaros előjelző készülék is 
beleférhetne. Annyira komolyan 
gondolták, hogy még 
árajánlatokat is beszereztek 
mind a gyalogoslámpa, mind az 
előjelző kiépítéshez.
Ez a megoldás már jóval 
komolyabb beruházási összeget 

igényel, ezért ezekkel a 
beszerzett árajánlatokkal 
indultunk az „Élhető 
települések” EU. finanszírozta 
pályázaton, ahol sikerült 
támogatást nyerni a 
beruházáshoz.

Jelen pillanatban a közbeszerzés 
zajlik. Az önkormányzat arra 
törekszik, hogy az eljárást a 
lehető leggyorsabban lefolytassa, 
hiszen a KÖZÚT szabályzata 
szerint 11.01.-03.15. között (téli 
időszakban) beruházást állami 
utakon végezni nem lehet.

A célunk az, hogy novemberben 
már működjenek a 
nyomógombos
lámpákkal biztosított 
gyalogosátkelőhelyek.

Nagyon köszönöm a Duna 
fasori munkacsoport 
erőfeszítéseit, különösen dr. 
Kovács Péter úrnak a koordináló, 
árajánlat kérő munkáját.

Azt hiszem ez egy újabb szép 
példája annak, hogy Sződligeten 
hogyan támaszkodik egymásra 
a helyi önkormányzat és a 
lakosság.



4 www.szodliget.hu

Tudjuk, hogy vannak olyan szépkorú lakótársaink, 
akiknek nincs, vagy akiktől távol laknak a rokonai.
Rajtuk szeretnénk segíteni egy életjáradéki 
szerződés megkötésével. 

A szerződésbe foglaljuk azt, hogy
a) A jogosultat az életjáradéki szerződés 
megkötésekor egy összegben megilleti az ingatlan
lakott forgalmi értékének 10%-a.

Mindannyiunk számára fontos dolog az önkormányzat idősekért vállalt cselekvő felelőssége. Ehhez 
elengedhetetlen egy helyi szintű aktív időspolitika és a helyi idősügyi tevékenység. Mindezek tudatában 
és a célok megfogalmazásában újragondoltuk az Önkormányzat szerepét. Eddig az intézményeinken 
keresztül valósítottuk meg az idősügyi feladatainkat, a jövőben egy szélesebb körű együttműködésen 
alapuló, hatékonyabb rendszer működtetése szükséges, amely megfelel a változó igényeknek. Ennek 
érdekében az önkormányzat segíteni szeretné a szépkorú sződligeti lakosokat úgy, hogy még szebbé 
és kiszámíthatóbbá teszi az életüket. 

Életjáradéki szerződés
az önkormányzattal

b) A havi életjáradék összegének kiszámítása az 
Önkormányzat tulajdonába került ingatlan 
szerződéskori lakott forgalmi értékét,
továbbá a járadékos(ok) életkorát és nemét alapul 
véve, az alábbi táblázat alapján történik: 
Amennyiben felkeltette az érdeklődését ez a 
lehetőség, további információkért várjuk Önt a 
polgármesteri hivatalban.

Az életjáradék mértéke és számításának szabályai: 
már most megkapja a tulajdonában lévő ingatlan 
árának a 10%-át, majd ezt követően minden 
hónapban életjáradékot kap az Önkormányzattól.

Élethosszig használhatja ingatlanát, ami később a 
közösség tulajdonába kerül.

Mondják, hogy a pénz nem boldogít, de mi mégis 
azt reméljük, hogy minden velünk szerződőnek 
hosszú és kiszámíthatóan boldog élete lesz.

SZŐDLIGETI KÖNYVET 
A KARÁCSONYFA ALÁ! 

Volentics Gyula és Mihalik Bernadett szerzőpáros

MESÉLJ NEKEM SZŐDLIGETRŐL!
SZŐDLIGETI ARCKÉPCSARNOK (A–Zs)
című könyve még korlátozott számban elérhető.

A közel 500 oldalas, több mint 1000 fotót tartalmazó album 
szép ajándék mindenkinek!

A könyv – sződligeti házhozszállítással – a következő 
elérhetőségeken rendelhető meg:

Telefon: 06 20 946 3980;   
E-mail: volentics.mkl@gmail.com
Facebook-csoportok: Sződligeti könyv, 
Sződliget anno- Mesélj nekem Sződligetről! 

Áldott, Békés Karácsonyt kívánunk!
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„Iskolautca”

670 éves testvértelepülésünk Jólész

Ismét bevezettük az „Iskola 
utcát”

Az iskola előtti dugók egyik 
okozóját, az iskolai mama,- és 
papataxikat korlátozzuk 
szeptembertől. 
Az ott lakóknak és az iskolának 
is elege lett ugyanis a sulik előtt 
feltorlódó autókból, ezért 
teszünk ellene. 

Ha Bécsben, egy metropoliszban 
működik, itt is működnie kell. (A  
fotón a lezárt Vereinsgasse 
Bécsben – Forrás: wienzufuss.at)
A COVID lezárások előtt már 
egyszer bevezettük és rendkívül 
jól működött a „Suli utcának” 

Sződliget képviseletében küldöttséggel vettünk 
részt Jólész faluapján, ahol bemutatták és 
pezsgővel megkeresztelték a „ Jólész, Felsőgömöri 
kis falu” könyvet, amely erre a jeles ünnepre 
készült el.

n e v e z e t t 
k o r l á t o z á s , 
a m e l y n e k 
lényege: hogy 
az iskola utcáját 
tanítás kezdete 
előtt fél órával 
t e l j e s e n 
lezárják a 
forgalom elől.

Az iskola így csak gyalog, 
kerékpárral és rollerrel 
közelíthető meg.
A szülők továbbra is vihetik 
ugyan autóval a gyermeküket, 
de a srácoknak több száz méterre 
a sulitól ki kell szállniuk a 
kocsiból, s az utolsó etapot 

gyalog kell megtenniük.
A zárást ügyeletes diákok hajtják 
végre, ezért különösen kérek 
mindenkit, hogy ne 
megszokásból vezessen, 
vigyázzon a diákok testi 
épségére.

Az ajándékba kapott könyvet Sződliget 
könyvtárában megtekinthetik.
Jó egészséget kívánunk az újraválasztott Lukács 
Ildikó polgármesterasszonynak és Jólész minden 
lakójának.
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Juhász Béla polgármester felterjesztésére a Pest 
Megyei Értéktár Bizottság egyhangú támogatással 
felvette a megyei értéktárba a sződligeti Korsók 
Háza helyi értéket.

Idézet a Pest Megyei Önkormányzat honlapjáról: 
„Korsók Háza - Sződliget

A Korsók Háza egy európai viszonylatban is jelen-
tős söröskorsó-magángyűjtemény. Szemere István 
és Szemere Istvánné kollekciójából mintegy 1000 
darab látható a Korsók Házában, ami ingyenesen 
látogatható.

A kiállított darabok jellemzően német gyártásúak, 
a magyar darabok ritkaságszámba mennek. A kor-
sók mindegyikéhez részletes leírás tartozik, ami 
megtalálható a gyűjteményről készült, ötkötetes 
Söröskorsók Könyve című sorozatban. Érdekes-

Kedves Látogatók!

A horgásztó a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park része,a „Duna és árte-
re”néven különösen védett terü-
leten fekszik, nemzeti közkincs, 
ezért a látogathatóságát biztosí-
tani kell. Vagyonvédelmi szem-
pontok miatt nyitvatartási idő 
biztosítja a látogathatóságot.

A területen kamerarendszer mű-
ködik, ami szintén vagyonvédel-
mi célokat szolgál. Ezt a látoga-
tás során kérjük tudomásul 
venni.

Megkülönböztetünk nyári és téli 
nyitvatartást.

Nyári nyitvatartás:

Május 01-től október 31-ig terje-
dő időszakban minden szerdán, 
szombaton és vasárnap 9-17 
óráig van nyitva a tó. A többi na-

Értéktárba került 
a Korsók Háza

A Sződligeti Horgásztó 
nyitvatartása

ség, hogy a kollekció legértékesebb darabjait egy 
Heinrich Schlitt nevű, 1923-ban elhunyt münche-
ni festőművész által tervezett korsók teszik ki.

A gyűjteményről elmondható még, hogy történeti, 
művészettörténeti, kézművesipar-történeti, nem 
utolsósorban pedig gasztronómiai szempontból is 
rendkívüli”.

pokon – beleértve az ünnepna-
pokat is- a tó zárva van.

Téli nyitvatartás:

November 01-től április 30-ig 
terjedő időszakban minden 

szombaton és vasárnap 
9-15-óráig van nyitva a tó. A 
többi napokon- beleértve az 
ünnepnapokat is- a tó zárva van.

Hangsúlyozzuk, hogy a téli idő-
szakban nincs szerdai nyitva tar-
tás!

A március, április hónapokban 
közmunkák zajlanak a tónál, 
amikor a tó zárva van. A köz-
munkák konkrét időpontjait fo-
lyamatosan közöljük a www.
szodligetihorgaszto.hu honla-
punkon és a tó bejáratánál.

Javasoljuk, hogy mielőtt elindul-
nak a tóhoz látogassanak el a 
fenti honlapra az aktuális infor-
mációkért.

A nyitvatartási időn túli időben 
csoportok részére előzetes 
egyeztetés alapján lehetséges a 
látogatás. Egyeztetéshez kapcsolat:

dr Somogyi István
titkár

mobil: +3620-9120596
E-mail:

drsomogyiistvan54@gmail.com
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som, árnyékliliom. Fűzfák alatt 
árnyékkedvelő növények. A hát-
só udvarban sziklakert, benne 
megszámlálhatatlan virág. Ládá-
ban törpekecskerágó, narancs-
sárga és tűzpiros. A fű olyan 
mintha szőnyegen járnánk. Szív-
ből gratulálunk ehhez a csodás-
hoz és megkérem Sándor Erikát 
a Rigó utca 11-ből, jöjjön és ve-
gye át a táblát.

4./ Kiss-Gera Kinga és Kiss Attila 
Táncsics Mihály utca 10. Gyö-
nyörű családi ház. A kert csoda-
szép. Rengeteg fa díszítés, a há-
zigazda sajátkezű munkája. 
Rengeteg virág, tuják, ízlésesen 
elrendezve. A hátsó kertben téli-
kert, továbbá kis veteményes, 
ami a család szükségleteit elégíti 
ki. Szívből gratulálunk, jó egész-
séget, jó pihenést kívánunk. 

Írta: a javaslattevő Idősek 
Tanácsa nevében 
Dömötör Józsefné

Sződliget Önkormányzatának 
kőbe vésett elve, hogy ne bün-
tesse azokat az ingatlantulajdo-
nosokat, akik elhanyagolják a 
kertjüket, esetleg a házuk előtti 
utcafrontot, hanem inkább a jó 
példával elöl járó, házukat, kert-
jüket gondosan ápoló ingatlan-
tulajdonos munkáját ismerje el a 
„Tiszta udvar, rendes ház” ki-
tűntető címmel, remélve azt, 
hogy egyre többen fogják követ-

ni őket és egyre rendezettebb 
lesz Sződliget

És akik idén kaptak:

1./ Az első jelöltünk az öregfalu-
ból Horváthné Márti, a dr. Ke-
mény József u. 27.-ből. Nagyon 

Száz dicséretre 
jusson 
egy büntetés!

szép, tiszta ud-
var, rendezett 
kert. Márti úgy 
válogatta a nö-
vényeket, hogy 
tavasztól őszig 
mindig valame-
lyik virágzik. Nagyon jó ötlet, 
gratulálunk hozzá.

2./ Hangulatos, tornácos ház. Az 
előkertben formára vágott fa-

gyalbokrok fo-
gadják a látoga-
tót. A bokrok 
mögött kis ta-
vacska teli tavi-
rózsákkal. A 
belső udvarban 
szaletli, szőlő-
vel befuttatva, 
mögötti kis 
konyhakert a 
szükséges zöld-
ségekkel. Jó pi-
henést kívánunk 
ebben a közeg-
ben Kertész Ist-

vánnak és családjának a Nyárfa 
köz 24-ben.

3./ A lakóparkban találtunk egy 
hangulatos, rendezett házat, ud-
vart. A házat körülveszik az 
örökzöld bokrok. Japán babér-
hanga, dérbabér, japán babér-
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Amikor Margaret Mead-től, az antropológia nagy-
asszonyától megkérdezték, szerinte mikor és mi-
vel kezdődött az emberi civilizáció, mindenki 
arra számított, az eszközkészítéssel vagy a mező-
gazdaság, a vallás kialakulásával hozakodik elő. 

Ehelyett egy sok tízezer éves, összeforrt, meggyó-
gyult emberi combcsontot vett a kezébe. Azt 
mondta, az a tény, hogy egy törött combú előem-
ber meggyógyulhatott, azt jelenti, elesettsége több 
hete alatt társai gondoskodtak róla, etették, ápol-
ták, megvédték. Ő innen számítja az emberré vá-
lás valódi kezdetét.

Aki a törött csontot sínbe tette, az első orvos volt, 
aki etette és itatta, az első ápoló – aki ezt a gyere-
keknek megmutatta, a tudást továbbadta, az első 
pedagógus.
Azóta nagyon sok minden megváltozott. De az 
alapok nem. Egy csoport, nép hosszabb távú túl-
élését és fejlődését, civilizációjának fokát ma is 
meghatározza, hogyan örökíti tovább a tudást, 
hogyan gondoskodik az elesettekről, betegekről – 
és hogyan, mennyire becsüli meg az ezt a felada-
tot végző oktatókat és gyógyítókat.

Sajátos módon ma Magyarországon a fejlődésben 
leginkább megrekedt, az ország általános fejlett-

Margaret Mead
ségéhez képest leginkább elmaradott két terület 
éppen az oktatás és az egészségügy.
S noha lenne bőven teendő az egészségügyben is, 
a kettőből a nagyobb pofonokat e pillanatban az 
oktatás, s benne a pedagógusok kapják.

Ez pedig nagyon nem jó így. Oktatás nélkül nincs 
fejlődés, nincs alkalmazkodás – pedig ezekre ha-
talmas szükségünk lenne felgyorsulva változó, 
válságok sújtotta világunkban.
Tanár nélkül nincs jövő.

Sződliget Nagyközség Önkormányzata teljes mér-
tékben szolidáris a pedagógusokkal és az egész-
ségügyi dolgozókkal.

Juhász Béla 
polgármester

Az energiatakarékossági 
okokból télire bezárt Közösségi 
Ház helyett (a fűtési időszakon 
kívül pedig a mellett) egy új 
közösségi teret hozott létre 
az önkormányzat, a Civilek 
Házát. A helyiséget a Közösségi 
Ház udvarán hosszú évek óta 
kihasználatlanul álló faház 
felújításával és korszerűsítésével 
sikerült kialakítani. A kis 
helyiségek egybenyitása után a 
falak friss belső festést kaptak, a 
padlóra laminált parketta került 
és a közművek ellenőrzése, 
szükséges javítása is megtörtént. 

A ház fűtéséhez villamos 
fűtőpanelek kerültek 
felszerelésre, így az 
üzemeltetés energiatakarékosan 
megoldható, az épületet nem 
kell folyamatosan fűteni.

Megnyílt a Civilek Háza
A Civilek Házát az önkormányzat 
egy olyan közösségi 
intézményként kívánja 
működtetni, ahol a helyi civil 
szervezetek, baráti társaságok, 
vagy akár nagyobb családok 
is összejöveteleket, közös 
programokat tudnak szervezni. A 
Civilek Háza „kulcsos házként” 
fog működni, azaz nincs 
ellátó/fenntartó személyzet. A 
használati igényt – célszerűen 
a tervezett időpontnál minél 
korábban a polgármesternél 
(telefon:27/590-236, e-mail: 
polgarmester@szodliget.hu) 
kell bejelenteni, aki biztosítja a 
bejutást a Szabadság tér felöli 
(Barkács bolt mögötti) kapun. 
Használat után a helyiséget /
rendbe kell tenni és úgy 
visszaadni (az önkormányzat 
nem tud takarítást biztosítani, 

ezért azt a használóknak kell 
megoldaniuk). A házban WC is 
rendelkezésre áll.

A Civilek Háza az sződligeti 
civil szervezetek részére az 
első órában díjmentesen 
használható, a második órától 
3000Ft/óra bérleti díjat kell 
megfizetni. A bevételt realizáló 
vállalkozások számára 3000Ft/
óra a bérleti díj.
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Így vallanak magukról:
Kik vagyunk? 2020 márciusában vetődött fel újra 
a Sződligeti Parkszínpad sorsának kérdése a helyi 
Facebook-csoportban. Sok-sok támogató hozzá-
szólás érkezett, hogy milyen nagyszerű progra-
mok voltak régen a Parkszínpadon, és milyen jó 
lenne, ha újra működne. Ezt követően egy kis, he-
lyi lakosokból álló lelkes csapat állt össze és kez-

dett el együtt 
dolgozni azért, 
hogy a Park-
színpad hagyo-
mánya újjáéled-
hessen. Sok-sok 
önkéntes fárad-
hatatlan mun-
kájával, vala-
mint helyi és 
környékbeli la-
kosok, vállalko-
zók és iskolák 
nagylelkű segít-
ségével, támo-
gatásával 2021 
nyarára elké-
szültünk a mun-
kálatokkal és 
megtarthattuk 

Parkszínpad

az első szezont a 
felújított Parkszín-
padon! Célunk, 
hogy a Parkszínpad 
a helyi és környék-
beli közösségek, civilek, művészek, zenészek, la-
kosok és érdeklődők színes kulturális tere lehes-
sen! Fontos: kezdeményezésünk politikamentes, 
politikai pártoktól független és az is marad! Az 
Önkormányzattal együttműködünk, kezdeménye-
zésünk a képviselő-testület erkölcsi támogatását 
élvezi, valamint az Önkormányzat elvégzi (illetve 
már el is végezte) a felújítási munkálatok egy ré-
szét; ezen túlmenően azonban az Önkormányzat-
tól függetlenül végezzük tevékenységünket. Poli-
tikamentesen, átláthatóan, pályázatok útján, 
valamint magánszemélyek, helyi és környékbeli 
cégek támogatásával szeretnénk terveinket meg-
valósítani. A Parkszínpad felújításában és működ-
tetésében önkéntesek, társak csatlakozását is szí-
vesen látjuk, erről a Facebook-oldalunkon adunk 
aktuális tájékoztatást. Emellett minden helyi civil 
szervezettel, kezdeményezéssel szívesen együtt-
működünk! 2022-ben a váci JazzMine jazz club-
bal is együttműködésre léptünk, így idén még 
több és színesebb programokkal, valamint maga-
sabb színvonalú környezetben tudjuk várni a 
Parkszínpadra látogatókat!

Sződliget kultúrájáért végzett áldozatos munkáért névre szóló 
elismerés kaptak a Sződligeti Parkszínpadért Egyesület tagjait: 
Molnár Bence, Molnár Blanka, Molnár László, Chrenek Csilla., 
Góg Zoltán, Kollarics Kata, Kröel-Dulayné Varga Magdolna, Mihalik Berna-
dett, Molnárné Both Márta, Neer Melinda, Nikolov Panka, Puskás István, Ró-
nai Péter, Koren Gábor.

a fotót Baráth Balázs készítette

Az önkormányzat tisztelettel meghívja a 70 év feletti sződligeti lakosokat egy forró teára és egy 
süteményre

2022 december 10-én 9.00 és 13.00 óra között

a Civilek Házába (bejárat a Barkács bolt háta mögötti kiskapun)! 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb november 30-ig szíveskedjen jelezni a Gondozási 
Központban (Szent István u. 34-36.), vagy a 06-27-590 595 (115-ös mellék), illetve a 06-70-469 7543 
telefonszámok valamelyikén.

Az előzetesen regisztrálóknak egy kis ajándékcsomaggal is kedveskedünk.

Szeretettel várjuk a 
sződligeti szépkorúakat egy teára
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Tájékoztatom Önöket arról, 
hogy a kormányzat 25%-os 
energiamegtakarítást írt elő az 
önkormányzatok részére és erről 
egy intézkedési tervet szükséges 
készíteni.

Az elmúlt években Sződlige-
ten nem stadionokat, vagy kisva-
sutat építettünk, és nem temp-
lomtornyokat újítottunk fel EU-s 
pénzből, hanem szigetelést ka-
pott az iskola, az óvoda, a hiva-
tal, az orvosi rendelő.

Napelem van az iskolán és a 
bölcsődén.

Elmondható, hogy ahol ön-
kormányzati döntéseken múlt, 
ott felkészültünk az energiavál-
ságra, de kormány felelőtlen 
gazdaságpolitikáját, az Oroszor-
szágtól való egyoldalú energia-
függést, a jogállamiság hiánya 
miatt visszatartott EU-s pénzek 
okozta gazdasági kiszáradást 
mindannyiunknak kell megfizet-
ni. Ezt Önök is tapasztalják egy-
részt a fűtési és villanyszámlák 
kézhezvételénél, vagy a bolti 
pénztáraknál való fizetéskor.

Önkormányzati szinten a cé-
lunk az, hogy legalább az alap-
vető helyi közszolgáltatásokat és 
az önkormányzati munkahelyek 
nagy többségét biztosítani tud-
juk. 

Minden, a működőképesség 
fenntartásához szükséges intéz-
kedést meghoztunk:

- Az orvosi rendelőkben 
összevont rendelési idővel dol-
goznak a háziorvosok és a fog-
orvos a fűtési időszakban.

- Védőnői szolgálatnál 
gázkazánnal felfűtik az épületet, 
majd klímával temperálják. Az 
adminisztrációs munkát ho-
me-officeban oldják meg.

- Az óvoda épületében 

Áremelkedés
20C fok lesz nevelési időben, 
ezt követően 18C fokon tempe-
rálják az épületben a hőmérsék-
letet. 2200Ft/órára emelkedik a 
tornaterem és 1500Ft/órára 
emelkedik a fejlesztőszoba bér-
leti díja

- Polgármesteri hivatalban 
munkaidőben 20C fok, munka-
időn kívül 16 fok lesz a hőmér-
séklet.

- Közösségi ház és könyv-
tár november 1-től a fűtési sze-
zon végéig bezár. Egyúttal a fris-
sen felújított civilház – ahol 
infrapanelek biztosítják a fűtést 
– önköltségi áron (a mellékmé-
rőn leolvasott fogyasztás után, 
kulcsosházként) bérelhető a ba-
ráti társaságok, civil szervezetek 
számára. A házvezető munkájá-
ra – éves szabadsága letöltése 
után – a november 17-én meg-
nyitó Csöppliget bölcsőde napi 
adminisztrációjában számítok.

- Megszűnik a nyomtatott, 
sárga csekkes számla, amit az is-
kolai, óvodai, bölcsődei étkezés 
után kapnak a szülők. Helyette 
bevezetjük az elektronikus 
számlázást, amit e-mailben kap-
nak meg a szülők.

- Korlátozzuk a közvilágí-
tást az éjfél utáni órákban, ezzel 
egy időben fokozzuk az éjszaki 
rendőrjárőri és polgárőri jelenlé-
tet.

- Kifizetési stoppot rende-
lünk el az intézményeknél. Az 
új beruházások közül csak azo-
kat valósítjuk meg, amelyre ko-
rábban kötelezettséget vállal-
tunk, vagy EU-s, esetleg hazai 
pályázati pénzből finanszíroz-
ható.

Sződliget önkormányzata a 
brutális kormányzati megszorí-
tások miatt úgy döntött, hogy 

csak azokat a beruházásokat va-
lósítja meg ebben az évben, 
amelyekre már kötelezettséget 
vállaltunk, vagy pályázati pénz-
ből tudjuk finanszírozni.

Három ilyen beruházás van.
Az első a lakóparki játszótér 

építése. Ismeretes, hogy a lakó-
parkban élő családok és az ön-
kormányzat közös projektje ez a 
játszótér.

Az ott élő lakókat kértük fel 
arra, hogy válasszák ki azokat a 
játékokat, amit ott szívesen lát-
nának, ezen felül még arra is 
megkértük őket, hogy keressen 
kivitelezőt, aki ezeket a játéko-
kat telepíteni fogja. Ezek a külté-
ri játékok nagyon drágák. A világ 
pénzét el lehetne rá költeni. 
Amíg pl. egy otthoni használatra 
árusított csúszda mondjuk 
90.000 forint, ugyanaz a csúsz-
da ellátva a megfelelő minősíté-
sekkel akár a háromszorosa is 
lehet. Ameddig valaki saját 
maga nem szembesül ezzel a 
ténnyel, addig nehezen hiszi el, 
hogy így van. Ezért fogadtam ki-
törő örömmel azt, hogy a lakók 
is részt vettek a folyamatban. 

Summa summarum a kisgye-
rekeknek szánt játszótér játékai-
nak a telepítése megkezdődött, 
a jövő héten már használhatók 
lesz a játszótér, ami valamivel 
több, mint 5 millió forintba ke-
rül.

A második projekt a zebrate-
lepítés.

Október 19-én szerdán vo-
nult fel a kivitelező és kezdte 
meg a Dunai fasoron a 2 db zeb-
ra + jelzőlámpa telepítését. Biz-
tos vagyok benne, hogy forgalmi 
dugók várhatók, hiszen ki kell 
építeni a jelzőlámpák áramellá-
tását, 4 db új közvilágítási oszlo-
pot kell telepíteni, amire 4 db 
lámpa is kerül, valamint a zeb-
rákhoz vezető járdakapcsolatot 
is ki kell építeni. Ez bizony idő-
szakos lezárásokkal járhat, ezért 
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külön szeretném felhívni a fi-
gyelmét a váci és gödi lakosok-
nak, akik a Dunai fasoron köze-
lítik meg az M2-est, hogy 
torlódások lesznek, ezért meg-
növekvő menetidővel számolja-
nak.

A harmadik – már befejezés 
előtt álló beruházás a bölcsőde 
építése.

A Sződliget Csöppliget 
Bölcsőde az utolsó engedélye-
ket is megkapta a napokban. 
Teljes létszámmal, azaz 52 gye-
rekkel indul. Az első nyitvatartá-
si nap november 17.-e lesz. No-
vember 14-én (pénteken) egy 
megnyitó ünnepséget tartunk, 
ahová mindenkit szeretettel vá-
runk. Persze felmerülhet a kér-
dés, hogy ha minden engedély 
meg van, akkor miért csak no-
vember közepén nyit?

Közel 20 dolgozót kellett fel-
vennünk, akik eddig is dolgoz-
tak és pillanatnyilag az előző 
munkahelyeken a felmondási 
idejüket töltik.  

Kiegészítésként szeretném el-
mondani, hogy nekem, mint 
polgármesternek óriási kő esett 
le a szívemről, hogy elkészült a 
bölcsőde. Végig stresszben él-
tem, hogy a brutális infláció mi-
att elszabaduló árak hogyan 
érintenek minket? Vajon kijö-
vünk a pályázati pénzből, vagy 
úgy járunk, mint sok környékbe-
li település, ahol úgy megállt az 
építkezés, mint a szög. 

Sződliget Nagyközség Ön-
kormányzata segít a rezsikáro-
sultaknak.

A brutális rezsidíjak, az el-
vont adóbevételek kivéreztették 
az önkormányzatokat, de nem 

felejthetjük el azt, mi önkor-
mányzatok önökért vagyunk, 
önökért dolgozunk.

Ezért még így megnyomorít-
va is arra törekszünk, hogy se-
gítsünk a rezsikárosultakon. Egy 
három pilléren álló segélyprog-
ramot dolgoztunk ki.

Az első pillér az élelmiszerse-
gély. A múlt évben 5 tonna élel-
miszert osztottunk szét, ezt a 
gyakorlatot tovább szeretnénk 
folytatni, sőt, még több élelmi-
szert akarunk osztani. Ez nem 
csak egy ígéret. Október 19-én 
szerdán 13.30-15.30 között is 
tartottunk ismét élelmiszerosz-
tást, ahol zöldborsókonzerv, 
ráma sütőmargarin, csokoládé, 
sült tészta és egyéb tartós élelmi-
szerek lettek kiosztva a nehéz 
helyzetben lévő lakótársaink-
nak. Ha valaki úgy ítéli meg, 
hogy ő is rászoruló, kérem jelez-
ze az önkormányzat gondozási 
központjában.

A második pillér a szociális 
tűzifa.

Indultunk az állami pályáza-
ton és 1,8 millió forint értékben 
kaptunk támogatás favásárlásra. 
Ez egy olyan pályázat, ahol 
megmondja az állam, hogy hol 
és milyen minőségi fát kell meg-
vásárolnunk. Az erdőből Sződli-
getre való szállítás költségét mi 
fizetjük, ez nincs benne a pályá-
zatban. Ennek értelmében az 
Ipolyerdő erdészettől, friss vágá-
sú, erdei köbméteres kiszerelésű 
fát kell vásárolni. Mi ezt meg-
vesszük, ide szállítatjuk és átad-
juk az igénylőknek. Nem vágjuk 
fel, nem hasogatjuk, de ugyan 
minek is tennénk, hiszen a múlt 
héten még fütyült rajta a rigó. Ez 
csak a jövő évben lesz teljes ér-
tékű tűzifa. A pályázati igény-
lőlap már megtalálható az ön-

kormányzat honlapján. Kérem 
csak az éljen ezzel a lehetőség-
gel, akinek van otthon kályhája 
és vállalja a szállítást, darabo-
lást.

És a harmadik pillér a kész-
pénzes segítség.

5.000 forint villanyszámla tá-
mogatást és 10.000 forint gáztá-
mogatást tudunk azoknak a csa-
ládoknak, vagy egyedülállóknak 
adni, akik jövedelme nem több, 
mint egy főre eső 115.000 forint 
és versenypiaci árat kell fizetnie 
a fogyasztására. Valljuk be nem 
olyan nehéz belecsúszni a ver-
senypiaci ár megfizetésébe. Sa-
ját példámat tudom elmondani. 
Szeptemberben, sőt októberben 
sem kapcsoltam be a gázkazánt, 
ennek ellenére a tavalyi fogyasz-
tásom alapján megbecsülte a 
szolgáltató a fogyasztásomat és 
19.000 Ft versenypiaci árat ki-
számlázott nekem.

A szabály szerint majd éves 
elszámoláskor vagy visszaka-
pom a pénzt, vagy a még többet 
kell majd befizetnem. Már most 
aggódom, hogy vajon a hide-
gebb hónapokra milyen becslés-
sel fognak számlázni? Sérelmes-
nek érzem, hogy úgy vezetnek 
be egy szabályozást, hogy arra 
nem lehet felkészülni, magyarul 
nem veszik figyelembe azt, hogy 
a nyolcszoros gázdíj elkerülésé-
re én is és szerintem az emberek 
nagy többsége komoly spórolás-
ba kezdett.

 A pályázati űrlap felkerült az 
önkormányzati honlapra. Tehát 
szükség lesz jövedelemigazolás-
ra és egy olyan számlára is, amin 
az áram, vagy a gázfogyasztás 
versenypiaci áron is számlázva 
lett.

Juhász Béla
polgármester
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Az önkormányzat által 
megrendelt települési 
k ö z l e k e d é s f e j l e s z t é s i 
koncepcióban a 
közlekedésmérnök a zsúfoltság 
és gyorshajtás elkerülésére a 
települési utcák egyirányúsítását 
javasolta.

A gyakorlatban ez azt jelenti, 
hogy a gyűjtőutak kivételével 
(Dunai fasor, Mátyás király utca, 
Határ út, Szent István utca, Petőfi 
utca) a sződligeti utcák felváltva 
lennének egyirányúsítva. Pl. 
ameddig az Attila utca a Dunai 
fasor irányába, addig az Árpád 
utca a temető irányába lenne 
egyirányú.

Jelenleg egy család átlagosan 
1,8 autóval bír. Ez annyit jelent, 
hogy van olyan háztartás, ahol 
nincs autó, de lehet olyan, ahol 
akár három gépkocsi van.
Sződliget biztonságos a 
település, nem félnek az 
emberek a gépkocsi feltöréstől, 
ezért sokan parkolnak az utcán, 
amivel forgalmi akadályok 
keletkeznek.

A település „régi részén” 
anno megtervezték az utcák 
kialakítását, de elődeink nem 
gondolták, hogy ennyire elterjed 
a motorizáció, ezért csak egy 
szekérnyomra tervezték az 
utcákat. Az így kialakított utcákat 
hely hiányában szélesíteni nem 
lehet. 

Mindezek tudatában Ön mit 
gondol?

Kérem kattintson ide és 
szavazzon! Ugyanitt egyéb 
javaslatokat is várok.
A szavazás végeredménye 
szerint az itt élők 80% 

Ismét megbeszéltük közös dolgainkat.

nem kívánja az utcák 
egyirányúsítását.

És a hozzászólásokból néhány:

„Nem kéne mindenkinek kint 
az utcán tárolnia az autóját, 
főleg nem a kereszteződések 
közelében és főleg nem úgy, 
hogy rálógjanak az útra mert 
ez okoz balesetveszélyt és 
forgalmi nehézséget. nem a 
garázsok adóztatásán kéne 
gondolkodni, hanem azoktól 
kellene pénzt szedni, akik 
állandóan közterületen tárolják 
az autóikat, ezzel rongálva 
az utat a közterületet füvet, és 
rombolják a település képet, 
mert nem szép látvány az össze 
vissza lerakott autókat kerülgetni 
nézegetni.”

„A kis utcákban jellemzően az 
ott lakok laknak nem terhelném 
azzal őket, hogy csak egy irányba 
mehetnek, ez nem Budapest 
nincs akkora forgalom. az össze 
vissza parkoló autók problémáját 
kéne először megoldani.”

„Felesleges egy ekkora 
településen akadályozni, 
nehezíteni a forgalmat egy ilyen 
intézkedéssel. Vácon is csak 
a belvárosi részen alakítottak 
ki egyirányú utcákat. Teljesen 
felesleges.”

„Egyirányúsítás a kis utcákat 
és a főbb utakra (Határ út 
pl.) rendőri ellenőrzés nem 
ártana. Éjszaka (IS) borzalmas 
sebességgel közlekednek rajta! 
A kisebb utcákba fekvőrendőr 
kéne. Nálunk az utca végén van, 
az elején már nincs, (Tompa 
utca) ezért vagy 100 km/h-val 
kanyarodnak be rá, egyszer 
majd kiviszik a kerítésünk... :( „

„A házak előtti parkolást kellene 
szabályozni. Az a gyakorlat, 
hogy kialakítanak kisketteket az 
utcai fronton, majd az úttesten 
parkolnak, valóban nem helyes 
és balesetveszélyes. Sok helyen 
akkor sem állnak be az udvarra, 
ha van hely.”

„Időben indulni, nem sietni, 
türelmesen vezetni, megvárni 
a másik autóst. Zsúfoltságot 
egyáltalán nem tapasztalok és 
így legalább a parkoló autók 
kerülgetése közben nincs hely 
és lehetőség gyorshajtásra sem.”

„Fekvőrendőrök kihelyezése 
minél több utcába, a forgalom 
lassítására!”

„30-as zóna kialakítása a 
gyűjtőutak kivételével. Ezekre 
lehetne 40-es korlátozás 
a Dunai fasor mintájára. 
Úgy gondolom a kétirányú 
forgalom nem okoz különösebb 
problémát. Inkább a relatív 
gyorshajtás és az elsőbbségadás 
elmulasztása (főleg jobbkezes 
kereszteződésekben)”

„Mivel többnyire célforgalom 
van a belső utcákban mind a régi, 
mind az új beépítésű részeken 
(amik szintén egyre nagyobbak 
és forgalmasabbak), illetve 
sokan parkolnak -szabályosan- 
az út szélén, jó megoldás lenne 
az egyirányúsítás. Sőt talán a 
biciklivel és rollerrel közlekedők 
is jobban elférnének így. Én 
támogatom :)”

A sződligeti emberek véleménye fontos, ezért az önkormányzat 
újabb kérdésben kérte ki az emberek véleményét.

Köszönjük a 
szavazatokat és külön 

köszönjük az értékes és 
hasznos véleményeket!
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Kovács Linda, a Pest Megyei 
Viktor Egyesített Szociális 
Intézmény Sződligeti 
Otthonának lakója. 

Mindig vonzódott a korcsolyázás 
valamilyen formájához. 
Görkorcsolya edzéseken az 
edző felfigyelt mozgására, 
tehetségére és javasolta, hogy 
jégkorcsolyával folytassa. 
2016-ban lépett először jégre, 
mert mint mondta, ez volt az 
ő nagy álma, hogy egyszer 
megtanulhasson korcsolyázni.

Eltelt egy év, a kitartása még 
mindig nem hagyott alább, a 
korcsolya egyre jobban ment 
neki, ezért gondnoka, Zimonyi 

Kovács Linda Istvánné, aki a mai napig 
mindenben támogatja Lindát, 
felkereste a Speciális Olimpiai 
Szövetséget. 2017-től Linda 
már hetente két alkalommal 
járt edzeni a Speciális Olimpiai 
Szövetséghez. 

Először a gyorskorcsolya 
sportágban ért el eredményeket, 
3., 4. helyezést, de úgy érezte, 
nem ez az, ami a legközelebb 
áll hozzá. Kipróbálta a 
műkorcsolyázást, melyben nagy 
támogatója volt Kelemen Zsuzsa 
műkorcsolya szakág-vezető 
edző, valamint Vas Mária edző.

Első nagy sikerét 2019. 
októberében érte el Helsinkiben, 
kategóriájában megnyerte az 
Európa-bajnokságot.

Linda 2021. december 10-én 
Grazban, az Austrian OPEN-
en, az előkelő 2. helyezést érte 
el műkorcsolya sportágban, 
egyéni számban.

2023. évben Kazanyban, a 
Speciális Olimpián Kovács Linda 
képviselte volna Magyarországot 
de a háború miatt ez az Olimpia 
törölve lett.  

Továbbra is jár edzésekre, 
fejleszti tovább a korcsolya 
tudását. Várja a további 
versenyekre a lehetőséget.
 
Nagyon büszkék vagyunk 
Lindára, és az eredményeire, 
további sikereket kívánunk neki!

forrás: SZGYF honlapjáról.

Gratulálok a gyors elfogáshoz.  
Juhász Béla 

polgármester

Kerékpártolvajt fogott a rendőrségi körzeti megbízott 
és a helyi polgárőrség. Pár napja egy váci illetőségű 
férfi a lakatot lefeszítve ellopott egy kerékpárt a P+R.-
ből, majd a kerékpárral együtt felszállt a Vácra tartó 
vonatra. 
A jó minőségben rögzített kameraképnek köszönhetően 
a rendőrök felismerték az elkövetőt, majd a lakásán 
lefoglalták a kerékpárt.

A kamerák működnek!
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GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések 

Mikor lehet égetni kerti hulladékot? 

Sződliget belterületén égetni tilos! Ez a szabályozás 
természetesen nem vonatkozik a házi grillezésre.
Kell-e engedélyt kérnem a kertemben és a házam 
előtti fa kivágására? 

Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A 
kivágott fát pótolni is szükséges. Fiatalítómetszés, 
lombkoronaalakítás engedély nélkül végezhető. A 
saját kertben lévő fa kivágásához nem kell 
engedély. 

Milyen fajtájú fát ültethetek a házam elé és kinek 
kell metszeni?

Az 2/2013. (I.22) NGM rendelet szerint olyan fa 
telepíthető, amely magassága végleges kifejlett 
állapotában nem haladja meg a 4 métert, illetve 1 
méternél jobban nem közelíti meg a vezetéket. A 
fa metszése, ápolása az ingatlantulajdonos feladat. 
Abban az esetben is, ha használtan vette a házát 
és még az előző tulajdonos(ok) ültették a fát.
Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasárnap a füvet? 
Nem! Vasárnap és ünnepnap bármilyen zajt keltő 
munkák (motoros fűnyíró-gép, kapálógép, 
betonkeverő, fűrész-gép stb.) végzése tilos.

Milyen szabályozás vonatkozik a sződligeti 
kutyasétáltatásra? Ki ellenőrzi ezek betartását?

2013-tól hatályos állatvédelmi törvény felülírta a 
települési önkormányzatok által alkotott korábbi 
„ebrendeleteket” is. Így a kutyák tartásáról 
központi szabályozás van érvényben. Ez alapján 
belterületen csak pórázon szabad kutyát sétáltatni.

Kinek kell rendben tartani a ház előtti vízelvezető 
árkot?

Az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról a 
jogszabály így rendelkezik: A tulajdonos köteles 
gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda 
hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha 
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület); - rendben tartani

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai, továbbá

c) a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más hulladékok 
eltávolításáról

Dobhatok-e ablaküveg, gépkocsi szélvédőt a 
szelektív üveggyűjtőbe?

A közszolgáltató számlalevélben leírta, így 
minden háztartáshoz eljutott, hogy a gyűjtendő 
üveg: átlátszó öblösüvegek mint befőttes üvegek, 
italos üvegpalackok, bébiételes üveg; színes 
öblösüvegek: borosüvegek, pezsgősüvegek, 
sörösüvegek. Nem szelektíven gyűjtendő: 
síküvegek: ablaküveg, tükör, villanykörte, 
neoncső, hőálló üvegtál, szemüveg lencséje, 
orvosságos és veszélyes anyagokat tartalmazó 
üvegek. Az önkormányzat egyetlen ipari 
vállalkozástól sem kívánja átvenni az ipari 
hulladékát, ezért eljárást indítunk az illegális 
szemételhelyezőkkel szemben!

Kihez forduljak, ha a kukások ürítés közben 
eltörték a kukámat?

A hulladékgazdálkodást 4 éve államosították. A 
sárga csekket sem az önkormányzatnak fizeti a 
lakó. Minden hulladékgazdálkodási ügyben 
(kukatörés, ingatlan előtt maradt szemét, 
zöldhulladék, szelektív, zsákproblémák, 
szelektívszigetek stb.) a DTKH ügyfélszolgálatát 
kell keresni.
Elérhetősége: 
Levelezési cím: 2101 Gödöllő, Pf.: 90
Elektronikus levelezési címe: ugyintezes@dtkh.hu
Központi fax: 06 28 561 201

Kinek kell bejelenteni a közvilágítási hibát?

Az önkormányzati telefonszámon (06/27-590-
236), vagy e-mail címen várjuk a bejelentéseket.  
Abban az esetben, ha egynél több közvilágítási 
lámpa nem világít, azaz szakaszhibáról beszélünk, 
ebben az esetben az ELMŰ-nél kell jelezni a 
problémát.

Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket a sződligeti emberek 
legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.



Közérdekű elérhetőségek

Név Szakterület Telefonszám Mellék E-mail cím
 Juhász Béla  Polgármester 20/918-6406 101 polgarmester@szodliget.hu 
 Dr. Törőcsik Edit  Jegyző, anyakönyvi ügyek 20/203-1356 111 jegyzo@szodliget.hu 
 Petényi Éva  Hagyaték, Szoc.ügyek, Iktatás 20/397-4062 112 iktato@szodliget.hu 
 Balázsovitsné Kovács Eszter  Ker. tevékenység, lakcím ügyek 20/928-2401 102 hivatal@szodliget.hu 
 Mikes Judit  Pénzügyi Csoport Vezetője 20/918-7485 106 penzugy@szodliget.hu 
 Nagy Lenke  Pénzügyek, pénztáros 20/802-7857 107 penzugy@szodliget.hu 
 Gerencsér Lívia  Műszaki ügyek 20-918-8516 114 muszak@szodliget.hu 
 Harkácsi Margit  Főépítész 20/977-6953 114 foepitesz@szodliget.hu 
 Soós Takács Szilvia  Adóügyek 20/918-5042 103 ado@szodliget.hu 
 Mikes Bernadett  Pénzügyek 30/918-5042 109 penzugy@szodliget.hu 
 Lőrincz Éva  Pénzügyek 20/918-7029 109 penzugy@szodliget.hu 
 Turi Angelika  Adóügyek 30/701-9501 104 ado@szodliget.hu 
 Kucsora István  Gondozás, családsegítés 70/469-7543 115 gondozási@szodliget.hu 
 Kiss Vivien Rebeka  Gondozás, családsegítés 30/485-9298 115 gondozási@szodliget.hu 
 Matyó Anikó  Aljegyző 70/374-7262 --- vacratotph@vacratot.hu 
Intézmények
 Csemeteliget
 Napközi Otthonos Óvoda
 Hanákné Durján Ilona  Óvodavezető 30/485-9348 ovodavezeto@szodliget.hu 
 Sallainé Horváth Zsuzsanna  Óvodavezető helyettes 20/481-4094 ovodavezeto@szodliget.hu 
 Kolozsi Ferencné Marika  Óvodatitkár 20/915-8925 ovoda@szodliget.hu 
 Ritzl Józsefné Kriszti  Élelmezésvezető 20/915-8925 szligetovoda@gmail.com 
 Gondozási Központ  Szent István u. 34-36.
 Kucsora István  MB. Intézményvezető  70/469-7543  gondozasi@szodliget.hu 
 Kiss Vivien Rebeka  Családsegítő  30/485-9298  gondozasi@szodliget.hu 
 Ügyfélfogadás:  Hétfő:    8:00 - 17:30-ig

 Szerda: 8:00 - 16:30-ig
 Péntek: 8:00 - 12:00-ig

 Gurdon Katalin  Pszichológus  31/780-6559
 Ügyfélfogadás:  Telefonon egyeztetett időpontban
 Közösségi Ház  Szent István u. 21. 27/504-058 kovacscris@freemail.hu 
 Tóthné Kovács Krisztina  Szakmai vezető 27/504-058 kovacscris@freemail.hu 
 Egészségház  Tinódi utca 18-20.
 Dr. Szij Marianna  körzeti orvos 27/352-067 drszijbt@drszijpraxis.hu 
 Dr. Szij Marianna  körzeti orvos 20/3573540
 Dr. Sipos Lajos  körzeti orvos 27/352-088 lajos.drsipos@gmail.com 
 Dr. Dobó Katalin  fogorvos 27/352-835 dobofog@gmail.com 
 Dr. Bíró Emőke  gyermekorvos 27/352-543 biroemoke1@gmail.com 
 Védőnői Szolgálat  Tinódi u. 20. 27/352-445 vedono.szodliget@gmail.com 
 Hegedűsné Uhrin Ágnes  Védőnő 1. körzet 30/419-0487 vedono.szodliget1@gmail.com 
 Müllerné Derzsy Mónika  Védőnő 2. körzet 30/419-0340 vedono.szodliget@gmail.com 

Vörösmarty u. 8-12. 27/590-230 ovoda@szodliget.hu 
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 Temetőgondnok
 Bulyáki Gábor  Temetőgondnok 20/918-5842
 Körzeti megbízott

 Körzeti megbízott 20/917-2558
 Falugondnok
 Bányavári Pál  Falugondnok 20/942-2218
 Jogi képviselő
 Dr. Almási Csaba  Ügyvéd 30/311-3845
 Polgárőrség
 Kovács István  Polgárőr 30/621-4719
 Hiba bejelentések:
 Közvilágítás :  Ügyfélfogadási időben 27/590-095 hivatal@szodliget.hu 
 Szemétszállítás:  Ügyfélfogadási időben 28/561-200 fekete.erika@dtkh.hu



KönyvMegálló nyílt a Budapest felé tartó busz 
megállójában. 

A KönyvMegállók működtetésének célja az olvasás 
szeretetének népszerűsítése mellett az is, hogy 
erősödjön az emberekben az egymásra figyelés és 
a kölcsönösség gondolata. 

A KönyvMegállók tipikusan olyan helyek, amelyek 
valós közösségi terek lehetnek. A „mini könyvtár”-
at útba ejtők a könyvek válogatása során szóba 
elegyedhetnek egymással, a rövid beszélgetések 
színessé tehetik a napjaikat, és új embereket 
ismerhetnek meg a környékről. A Könyvmegállókból 
könyvet vehetnek ki, és saját könyveket rakhatnak 
be. A cél az, hogy a lakókra és civil szervezetekre 
támaszkodva működjenek a KönyvMegállók.
A világ különböző pontjain lévő hasonló könyvtárak 
is azért létesültek, hogy a könyv „menjen” az 
olvasóhoz. Ezek a könyvtárak folyamatosan 
alakulnak, átalakulnak, új könyvek jelennek meg a 
polcain.

Az eredeti ötlet New Yorkból érkezett. A „pop-up 
library” kategóriába sorolt könyvtárat említeném, 
amelyet egy munkanélküli könyvtáros és egy 
építész készített a lakosság számára egy 
telefonfülkéből.

Elkészült a játszótér a lakóparkban, amire már nagyon nagy igény volt. A játszótéri játékokat a lakóparki 
közösség választotta ki és sokat segítettek a lebonyolításban is. Ezúton is köszönjük munkájukat!

Hozzál egy könyvet - vigyél egy könyvet! 

Elkészült a játszótér a Lakóparkban


