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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Településünkön az elmúlt 15 évben há-
romszorosára nőttek az ingatlanárak. Ma 

már egy átlagos fiatal párnak – mindenfajta 
állami támogatás ellenére – elérhetetlenül 
drága település lett Sződliget. Az önkor-
mányzat kidolgozott egy olyan programot, 
amivel segíteni tudunk. A program arról szól, 
hogy életjáradéki szerződést kötünk egy 
sződligeten élő idős emberrel. A szerződés 
megkötésekor kézbe kapja az ingatlan érté-
kének a tizedét, majd havonta fizetjük a meg-
állapodás szerinti összeget. Így egy minősé-
gi, nélkülözésmentes életet biztosít az idős 
ügyfelünknek. A szerződés befejeztével az 
önkormányzat megkapja az ingatlant, de azt 
nem értékesítjük, hanem a szükséges felújí-
tás, korszerűsítés után, kedvező áron adjuk 
bérbe fiatal családoknak. Erről szól a fészek-
rakó programunk, aminek a pályázati felhí-
vását néhány oldallal később olvashatják.
Büszke vagyok erre a programra és büszke 
vagyok arra, hogy ameddig a legtöbb ön-
kormányzat a túlélésért küzd, Sződliget az 
elmúlt évek jó gazdálkodásának köszön-
hetően, ilyen nagyszerű programokat tud 
megvalósítani.
Az önkormányzati gazdálkodásunkat hát-
rányosan érintik az olyan jellegű kormá-
nyintézkedések, amelyek leginkább arra 
hasonlítanak, amikor valaki más kezével 
szereti fogni a csalánt. Biztosan segítség a 
vállalkozásoknak az iparűzési adókönnyí-
tés, de mindannyian tudjuk, hogy pl. egy 
ÁFA csökkentés haszna nagyságrendekkel 
hasznosabb lenne. A sződligeti 650 KKV, 
jellemzően családi vállalkozás van. Kö-
zölük 450 élt a könnyítés lehetőségével. 
Voltak olyanok is, akiket sajnos csődbe vitt 
a lezárás. Az állam a gépjárműadót elvette, 
a kimaradó iparűzési adót pedig vélhetően 
a második félévben kapjuk meg. A részle-
tek még nem ismertek. Felelőségteljesen 
gondolkodó ember nem vállal egy jövőbe-
li, bizonytalan összegre kötelezettséget. Az 
önkormányzatnál közpénzzel gazdálko-
dunk. Nekünk még óvatosabbnak kell len-
nünk. Akár háromszor is meg kell gondolni 
azt, hogy mikor és mire költünk. Mindezek 
miatt kérem Önöket, fogadják el azt, hogy 
a lehetetlent idén is megtesszük, de nagy 
csodák nem lesznek. 

Egy éve ilyenkor azt gondoltam, hogy egy-két hónap szigorítás után túl 
leszünk a víruson és az élet visszatér a szokásos medrébe. Álmomban 
sem gondoltam azt, hogy lesz második, sőt harmadik hullám. Az pedig, 
hogy közel húszezer honfitársam halálát – közöttük nagyon sok sződlige-
ti ismerősömét – követeli a járvány, elképzelhetetlennek tűnt. És még ma 
sem látom a végét. De az élet nem állhat meg. Sződligetnek fejlődni kell.

Sokan tapasztalták már, hogy amit államo-
sítanak, az onnantól kezdve rosszabbul 
működik. A szemétszállítást is államosítot-
ták, de ami most a házhoz menő zöldhul-
ladékbegyűjtéssel történt, az már az őrület 
határát súrolja. Eddig a lakos elment egy 
kisboltba, ahol megvásárolta 150-200 fo-
rintért a zöldzsákot, adott időben kitette a 
ház elé, a kukásautó pedig elvitte.

Mostantól ugyanabban a kisboltban: 
1. A zsákot igénylőnek be kell mutatnia lak-
címkártyáját;
2. Be kell mutatnia a legutolsó szemétszáll-
tási díj befizetését igazoló utalványt, vagy 
bankszámla-kivonatot.
3. Meg kell adnia olyan személyes adata-
it, mint pl. születési hely, idő, anyja neve, 
postacíme és a hulladékgyűjtő zsák terve-
zett felhasználásának címe,
4. El kell ismernie a meghatározott mennyi-
ségű hulladékgyűjtő zsák átvételét,
5. Nyilatkoznia kell arról, hogy a szolgál-
tatási díjat az NHKV Zrt számlája alapján 
meg fogja fizetni,
6. Nyilatkoznia kell arról, hogy személyes 
adatait a zsákot forgalmazó vállalkozó ke-
zelheti.
7. Mindezt három példányban, három da-
rab fénymásolt papíron ugyanazon adatok 
kitöltésével.

Az állami cég eljárása bürokratikus és 
időrabló adminisztrációt jelent adott 

esetben akár egy-két műanyagzacskó átvé-
teléhez. Ezen felül olyan adatokat kérnek, 
gyűjtenek, tárolnak és osztanak meg alvál-
lalkozójukkal, amelyek egy műanyag zsák 
vásárlásához teljes mértékben szükségtele-
nek. Felvettük a kapcsolatot a szolgáltató-
val, aki jogszabályi háttérre hivatkozott és 
széttárta a kezét. Véleményem szerint a tör-
vényeknek az embereket kell kiszolgálnia, 
nem pedig kiszolgáltatottá tenni. Ezért ja-
vasoltam a cégnek, hogy kezdeményezzék 
a jogszabályok megváltoztatását. Rajta lesz 
a szemünk a történéseken és folyamatosan 
tájékoztatjuk Önöket az eseményekről.
Mint Sződliget polgármestere, szeretném 
Önöket értesíteni arról, hogy a 2022-es 
országgyűlési választáson, illetve – ameny-

nyiben ilyen lesz, akkor az azt megelőző 
ellenzéki előválasztáson -  a Momentum 
Mozgalom képviselő-jelöltjeként kívánok 
indulni.
Számomra óriási megtiszteltetés, hogy Pest 
megye 4-es választókerületében a Mo-
mentum Mozgalom engem kért fel a je-
löltségre, mint olyan hiteles személyt, aki 
képviselni tudja e párt értékeit a parlamenti 
választáson.

Természetesen 2022-ig még sok víz folyik 
le a Dunán. Elképzelhető, hogy elővá-

lasztások lesznek és ott elvérzik a jelöltsé-
gem. De azt sem lehet kizárni, hogy elnyerem 
a parlamenti helyet. A jelenlegi jogszabályok 
alapján nem lehetek egyszerre polgármester 
és országgyűlési képviselői is, ezért valame-
lyik megbízatásról le kell mondanom.
Sződliget a szívem csücske, nagyon szere-
tem ezt a települést, ez az otthonom. Az 
elmúlt tíz évben – az önök segítségével 
- hatalmas fejlődésen ment keresztül köz-
ségünk. Talán sikerült az elmúlt években 
bizonyítanom, hogy mennyire fontos szá-
momra Sződliget. Lokálpatriótaként talán 
sikerült tennem is azért, hogy egy kicsit 
közelebb kerültünk egy európai életminő-
séghez, és Sződliget a körzet „bezzeg” te-
lepülésévé vált az elmúlt években. Büszke 
vagyok erre.
Amennyiben sikeresen szerepelnék az or-
szággyűlési választáson, akkor sem terve-
zem elhagyni ezt a csodálatos települést. 
Sőt, ígérem, hogy függetlenül a választások 
eredményétől, mindig kiemelt figyelemmel 
fogom kísérni szeretett településünk továb-
bi fejlődését és minden el fogok követni, 
hogy segítsem Sződliget és az itt élő embe-
rek boldogulását.
Számítok megértésükre és támogatásukra!

Juhász Béla
polgármester
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Fejlesztések félpénzből
Egy település éves fejlesztési tervének az anyagi vonzatát a költségvetési rendelet biz-
tosítja. Az idén a korábbi 100 milliós éves fejlesztéseket meg kellett feleznünk. Nem 
jókedvünkben tettük. Ennyi pénzt vett el a kormány a sződligeti önkormányzattól, 
pontosabban Önöktől.
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pénzt vett el a kormány a sződligeti önkormányzattól, pontosabban 
Önöktől. 

Az önkormányzat nem bank. Nem tudunk pénzt nyomtatni. Azokat a pénzeket tudjuk évről-évre 
visszaforgatni fejlesztésre, amit Önök befizetnek gépjárműadó, iparűzési adó, vagy ingatlanadó 
formájában. Általában elmondható az, hogy az emberek szívesebben fizetik a helyi adókat, mint az 
állami adókat azért, mert nyomon tudják követni a felhasználását és kérdőre tudják vonni az 
önkormányzati vezetést. 

Talán pont ezt használta ki most az állam? Talán pont ezért jöttek a fürkészek és söpörték le a 
padlást. A Képviselő-testület húzott egy vörös vonalat, amit nem akar átlépni. Nem fogja a 
szolgáltatásokat korlátozni. Nem zár hamarabb az óvoda, nem lesz kevesebb a köztéri kuka, nem 
kurtítjuk meg a közterületi világítás időtartamát. A fejlesztéseket tudjuk visszafogni. Erről szól a 
költségvetési rendelet. 

Amit megvalósításra vár: 

- Elindult a bölcsőde építése. A pályázati pénzhez 20 millió forint önrészt kell hozzátennünk. 
- Égető szükség van a Dunai fasoron zebrákra. Megkezdjük a telepítési folyamatot. 
- Sorra épülnek az új házak a Lakóparkban. Ahol már nincs építési forgalom, ott rendbe tesszük 

az utat, ahol még tart az építkezés, oda útalapot tervezünk. Így már nem fognak elakadni a 
sárban az emberek. 

- Szintén a Lakóparkba egy közösségi teret tervezünk kiépíteni. 
- Biztonságosabbá szeretnénk tenni az ott lévő zebrát is, egy sárga villogó lámpa telepítésével. 
- Folytatjuk a Duna part csinosítását is. 

A tervek jól hangzanak, de ismerjük a magyar ember hozzáállását. Miért pont azt? Miért nem az én 
utcámat? Talán én nem ide fizetem az adómat? 

Jelen pillanatban az adók nagy részét nem ide fizetik. Kérem azoktól a fürkészektől számonkérni az 
elmaradt beruházásokat, akik lesöpörték a padlásunkat. Igen, a mindannyiunk padlását. 

Segítséget kértem az önkormányzati államtitkártól. Az államtitkár úr hitelfelvételre bíztatott. Hát 
köszönöm nem. Nem adósítjuk el Sződligetet. 

Az országgyűlési képviselőhöz is fordultam, aki nagyon kedvesen felsorolta egészen 2016-tól azokat a 
pályázatokat, amit megnyert településünk. Külön kihangsúlyozta, hogy az Egyházközösség közösségi 
programok megvalósítására közel 3 millió forint támogatást kapott, valamint 14,5 millió forintot 
templomfűtésre, illetve további 9 milliót közösségi tér fejlesztésére. Gratulálok hozzá! 
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forint önrészt kell hozzátennünk.
- Égető szükség van a Dunai fasoron zeb-
rákra. Megkezdjük a telepítési folyamatot.
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Ahol már nincs építési forgalom, ott rendbe 
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- Szintén a Lakóparkba egy közösségi teret 
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Segítséget kértem az ön-
kormányzati államtitkártól. 

Az államtitkár úr hitelfelvételre 
bíztatott. Hát köszönöm nem. Nem adósít-
juk el Sződligetet.
Az országgyűlési képviselőhöz is fordul-
tam, aki nagyon kedvesen felsorolta egé-
szen 2016-tól azokat a pályázatokat, amit 
megnyert településünk. Külön kihangsú-
lyozta, hogy az Egyházközösség közösségi 
programok megvalósítására közel 3 millió 
forint támogatást kapott, valamint 14,5 mil-
lió forintot templomfűtésre, illetve további 
9 milliót közösségi tér fejlesztésére. Gratu-
lálok hozzá!
Vitathatatlan, hogy ezek fontos dolgok, de 
ettől nem lesz zebra a Dunai fasoron, vagy 
játszótér a lakóparkban. 

Új fejezetet nyitunk 
Sződliget történetében...
Minden jel arra mutat, hogy ebben az év-
ben is csak magunkra számíthatunk. Pon-
tosan úgy, ahogy az elmúlt 10 évben. Meg 
fogjuk oldani! Csak azért is megoldjuk!
Sőt, szándékunkban áll elindítani a fiatal 
családok részére egy fészekrakó progra-
mot. Egy korábban megkötött életjáradéki 
szerződésből ránk maradt egy lakóház. Ez 
lesz az alapja a fészekrakó programnak. Az 
érdeklődők hamarosan megismerhetik a 
feltételrendszert. Ezzel új fejezetet nyitunk 
Sződliget történetében.

Juhász Béla
polgármester
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Sződligeten egyre több olyan fiatal 
család él, akik valamilyen állami se-
gítséggel pl. CSOK-kal építkeztek. 
Azért, hogy tudják törleszteni a banki 
hiteleket, a kismamák a lehető legy-
gyorsabban szeretnének visszatérni 
a munka világába. Az önkormány-
zat érzékelte ezt a folyamatot, ezért 
2018-ban beadtuk egy pályázatot 
bölcsődeépítésre. 380 millió forint 
támogatást kaptunk, amihez 20 mil-
lió önrészt kell hozzátennünk. Ebből 
épül fel – támogatási szerződés szerint 
legkésőbb 2021 december 31-ig - egy 
600m2 alapterületű, négy csoportszo-
bás bölcsőde. A tervek szerint ötven 
bölcsődést tudunk majd felvenni és 48 
új munkahelyet hozunk létre (pl. kis-
gyermeknevelő, bölcsődei dajka).

Bölcsődeépítés
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tudunk majd felvenni és 48 új munkahelyet hozunk létre (pl. kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka).  

2018 óta eltelt három év. Az önkormányzatok anyagi lehetőségei szűkültek, a járvány kitörése óta.  
Az építőipari árak és az infláció is viszont megugrott, ezért több közbeszerzési eljárást is el kellett 
indítanunk azért, hogy találjunk egy olyan vállalkozást, amelyik képes és hajlandó felépíteni és 
berendezni 400 millió forintból az épületet. 

Nem lenne szerencsés – meg nincs is honnan – a húszmilliós önrészen felül plusz pénzekkel 
megtámogatni az építkezést. A harmadik közbeszerzési eljárás lett érvényes és eredményes. Egy 
salgótarjáni cég, az R-Carnet Bau Kft kezdhette meg az építkezés a téli fagyok után a Bocskai utcai 
önkormányzati tulajdonban lévő telken. 

Az építkezés időarányosan jól halad, ezért egészen biztosak vagyunk abban, hogy akár már 
szeptemberben állni fog az új épület. 
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szeretnének visszatérni a munka világába. Az önkormányzat érzékelte ezt a folyamatot, ezért 2018-
ban beadtuk egy pályázatot bölcsődeépítésre. 380 millió forint támogatást kaptunk, amihez 20 millió 
önrészt kell hozzátennünk. Ebből épül fel – támogatási szerződés szerint legkésőbb 2021 december 
31-ig - egy 600m2 alapterületű, négy csoportszobás bölcsőde. A tervek szerint ötven bölcsődést 
tudunk majd felvenni és 48 új munkahelyet hozunk létre (pl. kisgyermeknevelő, bölcsődei dajka).  

2018 óta eltelt három év. Az önkormányzatok anyagi lehetőségei szűkültek, a járvány kitörése óta.  
Az építőipari árak és az infláció is viszont megugrott, ezért több közbeszerzési eljárást is el kellett 
indítanunk azért, hogy találjunk egy olyan vállalkozást, amelyik képes és hajlandó felépíteni és 
berendezni 400 millió forintból az épületet. 

Nem lenne szerencsés – meg nincs is honnan – a húszmilliós önrészen felül plusz pénzekkel 
megtámogatni az építkezést. A harmadik közbeszerzési eljárás lett érvényes és eredményes. Egy 
salgótarjáni cég, az R-Carnet Bau Kft kezdhette meg az építkezés a téli fagyok után a Bocskai utcai 
önkormányzati tulajdonban lévő telken. 

Az építkezés időarányosan jól halad, ezért egészen biztosak vagyunk abban, hogy akár már 
szeptemberben állni fog az új épület. 
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2018 óta eltelt három év. Az önkor-
mányzatok anyagi lehetőségei szű-
kültek, a járvány kitörése óta.  Az épí-
tőipari árak és az infláció is viszont 
megugrott, ezért több közbeszerzési 
eljárást is el kellett indítanunk azért, 
hogy találjunk egy olyan vállalkozást, 
amelyik képes és hajlandó felépíteni 
és berendezni 400 millió forintból az 
épületet.
Nem lenne szerencsés – meg nincs is 
honnan – a húszmilliós önrészen fel-
ül plusz pénzekkel megtámogatni az 
építkezést. A harmadik közbeszerzési 
eljárás lett érvényes és eredményes. 
Egy salgótarjáni cég, az R-Carnet Bau 
Kft kezdhette meg az építkezés a téli 
fagyok után a Bocskai utcai önkor-
mányzati tulajdonban lévő telken.

Az építkezés időarányosan jól halad, 
ezért egészen biztosak vagyunk abban, 
hogy akár már szeptemberben állni fog 
az új épület.

A harmadik közbeszerzési eljárás lett 
érvényes és eredményes. 

Március 16-án megtörtént a munkaterület átadása. Indulnak a gépek, kezdődik a 
Dunai fasor felújítása.
A közel három hónapig tartó felújítás alatt várhatóan forgalomkorlátozások lesz-
nek, ezért kérem Önöket, hogy ne megszokásból vezessenek. Legyenek türelme-
sek az építőkkel és forgalom többi résztvevőivel szemben.
 Hamarosan együtt örülhetünk a „zökkenőmentes” Dunai fasornak.

Juhász Béla
polgármester

Sződliget ismét nyert! Ónodi Szabó Mihály, min-

denki Misi bácsija, a község pa-

tikusa, nyugdíjba vonult. A pa-

tika tovább működik az Inceffy 

Patikalánc tagjaként. A gyógy-

szertár az eredeti, Szent Katalin 

nevet kapta, ahogy alapítása-

kor, 1942-ben is nevezték. A 

tulajdonosváltás változtatáso-

kat is hoz és már hozott, a pati-

kába látogatók két kiadópulttal 

találkozhatnak gyógyszerekért 

betérve. Misi bácsinak egész-

séget, boldog nyugdíjas éveket 

kívánunk, köszönve az elmúlt 

évek lelkiismeretes munkáját, 

az új tulajdonosoknak pedig 

sok sikert a vállalkozáshoz!



lyen gond, amelynek megoldásában 
segítséget tudna nyújtani. Ha kellett sírt 
ásott, lambériázott, parkettázott stb.
Golcs József alelnök, a mi Józsink is 
ilyen volt. Én az 50-es évek óta isme-
rem őt, hetedikes korában kerültek 
Sződligetre. Józsi nem volt különöseb-

ben „csapatjátékos”, de csak csapat-
ban tudott gondolkozni, ott érezte jól 
magát. Amit a fejébe vett, azt véghez 
vitte... hajthatatlan volt. Szinte na-
ponta lejárt a Tóra, olykor többször 
is. Legszűkebben a látható munkát, a 
halasítást, közmunkát, beruházásokat, 
horgászversenyeket ő irányította hat-
hatósan és eredményesen. Legutóbb 
a Spirál című film 
forgatásán Ő volt 
a mindenes a Ta-
von, aki a filme-
sek minden irá-
nyú kérését meg 
tudta oldani. Ez 
a ma már híressé 
vált film bizony 
környezeti vonat-
kozásban az ő 
komoly segítségét 

A nyári nagy vihar után a sződligeti 
Parkerdő Horgásztaván volt mit el-
takarítani. Ez történt Kovács István, a 
Polgárőrség helyi parancsnokának se-
gítségével, aki a Váci Önkéntes Tűz-
oltók Polgárőr Egyesület ligeti, gödi 
stb. tagjait riasztotta a feladat 
ellátására együttműködve a 
horgászokkal. Úgy gondoltuk, 
most már Egyesületünket nem 
érheti nagyobb megpróbálta-
tás. Tévedtünk.
A Tó szépségét 70 év alatt fo-
kozatosan 70 horgász mun-
kája, anyagi ráfordítása bizto-
sítja. Ebben a folyamatban a 
mindenkori vezetőség munká-
ja fajsúlyos. Két ilyen vezetőt 
vesztett el a közelmúltban a 
Sződligeti Sporthorgász Egye-
sület: Tatár Sándort és Golcs 
Józsefet. Nem célunk nek-
rológot írni, csak emlékezni 
szeretnénk rájuk és köszönetet 
mondani nekik. 
Tatár Sándor évtizedekig volt 
az Egyesület „vezérkarában”, 
s mint jó katona precízen vé-
gezte vezetői, titkári, elnöki te-
endőit. 5 éve vettem át tőle az 
elnöki feladatokat és az iktatott 
iratok „halmazából” láttam 
meg azt a heroikus munkát, 
amit az Egyesületért végzett mindenfé-
le jogos és mondvacsinált törvény és 
rendelkezés betartásával. Azt a tagság 
sem tudja, hogy mit jelent egy egye-
sületet vezetni, s azt meg különösen 
nem, hogy olykor miért ült magába 
zárkózva a tóparton – utóbbi időben 
felesége kíséretével - a sokféle beteg-
séggel megpróbált elnök.
Az utóbbi pár évben az Egyesület komoly 
átalakuláson ment keresztül a vonatko-
zó új állami és MOHOSZ rendelkezések 
miatt, de Sándor ebben is hathatósan se-
gítette, tanácsolta a vezetőséget. Sándor 
köszönjük áldozatos szolgálatodat!

Évtizedekkel ezelőtt korábbi szolgálati 
helyemen volt egy Józsi nevezetű em-
ber, aki időnként bejött a hivatalomba 
és megkérdezte, hogy van-e valami-
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GYÁSZOLNAK A HORGÁSZOK
is magába foglalja. Ezt a másokért élés 
szolgálatát ismerte el a Sződligetért 
Emlékplakett odaítélésével a település 
közössége 2016-ban.
A legjellemzőbb vonásai közé tartozott 
a természet szeretet. Évtizedekkel ez-

előtt részt vett a Parkerdő egy 
részének újra fásításában. Ma 
már ezek az „égig érő” fák ke-
retezik Horgásztavunkat em-
lékezve telepítőjükre.
Kárpitos szakmájában nagyon 
igényes volt. A környéken ő 
készítette a legszebb bőrmun-
kákat. Jól sikerült munkáját 
olykor örömmel mutatta meg 
értő szaktársainak is.
Élettársával, Zsuzsával csak-
nem 30 éve éltek együtt.... 
Rokonságát sajátjának tudta 
elfogadni...
Ha valakit természeténél fog-
va megbántott, arra „másnap 
fél házát is rá iratta”. Nem volt 
haragtartó. Közelmúltban úgy 
nyilatkozott, hogy pár aktív 
évet szeretne még egészsége-

sen megélni és látni szeretné 
unokája felcseperedését.
Vágya teljesült, de még pár 
évig élhetett volna.
Józsi nagyon hiányzol nekünk! 
Cselekedeteid viszont megma-

radnak és követnek téged a „túlsó part-
ra”, ahová nem üres kézzel érkeztél.

„Emlékezzetek meg vezetőitekről….
figyeljetek magatartásuk 

következményeire” 
(Zsidó 13,7)

Kalácska Béla
elnök

Golcs József 2016-ban megkapta  a Sződligetért  em-
lékplakettet, a Horgász Egyesület nevében Tatár Sán-
dor méltatta munkáját, ebből az alkalomból interjú is 
készült vele amit a Sződligeti Hírforrás 7. évfolyam 26. 
számában olvashatnak el.

Köszönetnyilvánítás

Köszönet mindazoKnaK, barátoKnaK aKiK 
2020. december 11-én szeretett párom,  
temetésén megjelenteK. 

dinKa józsefné
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Mikor lehet égetni? 
Sződliget belterületén égetni tilos! 

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. 

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 ha-
ladja meg a 4 métert, illetve 1 méternél 
jobban nem közelíti meg a vezetéket. 
A fa metszése, ápolása az ingatlantu-
lajdonos feladat. Abban az esetben is, 
ha használtan vette a házát és még az 
előző tulajdonos(ok) ültették a fát. 

Motoros fűnyíróval 
nyírhatom-e vasár-
nap a füvet? 
Nem! Vasár-
nap és ün-
nepnap bár-
milyen zajt 

keltő munkák (motoros fűnyíró-gép, 
kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép 
stb.) végzése tilos.

Milyen szabályozás vonatkozik a 
sződligeti kutyasétáltatásra? Ki elle-
nőrzi ezek betartását? 
2013-tól hatályos állatvédelmi törvény 
felülírta a települési önkormányzatok 
által alkotott korábbi „ebrendeleteket” 
is. Így a kutyák tartásáról központi sza-
bályozás van érvényben. 

Dobhatok-e ablaküveg, gépkocsi szél-
védőt a szelektív üveggyűjtőbe?
A közszolgáltató válasza alapján: a 
síküveg nem tartozik a szelektíven 

gyűjtött hulladékok közé. 
Gyűjtendő: átlátszó öb-

lösüvegek mint be-
főttes üvegek, italos 
üvegpalackok, bébi-

ételes üveg; színes 
öblösüvegek: bo-
rosüvegek, pezs-
gősüvegek, sörö-
süvegek. Nem 

sze l ek t í ven 
gyűj tendő: 
s íküvegek: 
ablaküveg, 

GYIK, azaz 
gyakran ismételt kérdések
Az alábbiakban olyan kérdésekre adjuk meg a választ, amelyeket a sződligeti emberek 
legtöbbször feltesznek a hivatali munkatársainknak.

GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések  

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

Mikor lehet égetni?  

Sződliget belterületén égetni tilos!  

Kell-e engedélyt kérnem a kertemben és a házam előtti fa kivágására?  

Az ingatlan előtti fa kivágása engedélyköteles. A kivágott fát pótolni is szükséges. 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.  

Miért nem szervez lomtalanítást az önkormányzat?  

Szemétszállítás államosítva lett. A szemétdíjat a kukaholdingnak fizeti a lakó. A kukaholding 
finanszírozza a Zöldhíd társulást is és ugyancsak a NHKV Zrt. határozza meg a lomtalanítás időpontját 
és módját is. Az önkormányzatnak már nincs semmi módon ráhatása a szemétszállítás rendszerére.  

Dobhatok-e ablaküveg, gépkocsi szélvédőt a szelektív üveggyűjtőbe? 

A közszolgáltató válasza alapján: a síküveg nem tartozik a 
szelektíven gyűjtött hulladékok közé. Gyűjtendő: 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. A szelektív szigetek az önkormányzatok tulajdona a Zöld 
Híd mint üzemeltető az edényzetekben került szelektív hulladékok 

elszállítását, válogatását végzi. Amennyiben nem a megfelelő hulladék kerül a gyűjtő-szigetre azt az 
önkormányzatoknak kell begyűjtenie, ártalmatlanítania saját költségen.  

tükör, villanykörte, neoncső, hőálló 
üvegtál, szemüveg lencséje, orvosságos 
és veszélyes anyagokat tartalmazó üve-
gek. 
A szelektív szigetek az önkormányzatok 
tulajdona a Zöld Híd mint üzemeltető 
az edényzetekben került szelektív hul-
ladékok elszállítását, válogatását végzi. 
Amennyiben nem a megfelelő hulladék 
kerül a gyűjtő-szigetre azt az önkor-
mányzatoknak kell begyűjtenie, ártal-
matlanítania saját költségen. 
Megjegyzés: Az önkormányzat egyet-
len ipari vállalkozástól sem kívánja át-
venni az ipari hulladékát, ezért eljárást 
indítunk az illegális szemételhelyezők-
kel szemben!

Miért nem szer-
vez lomtalanítást 
az önkormány-
zat? 
Szemétszállí tás 
államosítva lett. 

A szemétdíjat a kukaholdingnak fizeti 
a lakó. A kukaholding finanszírozza 
a Zöldhíd társulást is és ugyancsak a 
NHKV Zrt. határozza meg a lomta-
lanítás időpontját és módját is. Az 
önkormányzatnak már nincs sem-
mi módon ráhatása a szemétszállítás 
rendszerére. 

Miért nem javít kátyút, épít több utat 
az Önkormányzat?
A gépjármű súlyadó azért lett kitalál-
va, hogy abból legyenek az utak rend-
ben tartva. Sajnos 2020. tavaszától, a 
vírusra hivatkozva elvonta az önkor-
mányzattól a teljes súlyadót a kor-
mány. A semmiből nem lehet valamit 
csinálni.
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Szemétszállítás államosítva lett. A szemétdíjat a kukaholdingnak fizeti a lakó. A kukaholding 
finanszírozza a Zöldhíd társulást is és ugyancsak a NHKV Zrt. határozza meg a lomtalanítás időpontját 
és módját is. Az önkormányzatnak már nincs semmi módon ráhatása a szemétszállítás rendszerére.  

Dobhatok-e ablaküveg, gépkocsi szélvédőt a szelektív üveggyűjtőbe? 

A közszolgáltató válasza alapján: a síküveg nem tartozik a 
szelektíven gyűjtött hulladékok közé. Gyűjtendő: 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. A szelektív szigetek az önkormányzatok tulajdona a Zöld 
Híd mint üzemeltető az edényzetekben került szelektív hulladékok 

elszállítását, válogatását végzi. Amennyiben nem a megfelelő hulladék kerül a gyűjtő-szigetre azt az 
önkormányzatoknak kell begyűjtenie, ártalmatlanítania saját költségen.  
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Az igénybejelentés feltételei:
Igénylést kizárólag a közszolgáltatás-
ban nyilvántartott és szerződött, aktív 
(a szolgáltatást nem szüneteltető), köz-
üzemi díjhátralékkal nem rendelkező 
ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓ-
LAG a településére vonatkozó “lomta-
lanítási igények leadása” időpontjá-
ban adhatja le, melynek ütemezését 
mellékletünk tartalmazza. Ettől eltérő 
igénybejelentést nem áll módunkban 
fogadni.

Az igénybejelentés történhet:
• honlapunkon ( www.zoldhid.hu ) 
megtalálható űrlap kitöltésével
• személyesen az ügyfélszolgálati 
irodák nyitvatartási idejében (azono-
sítás ügyfélszám és személyes iratok 
alapján)
• a honlapunkról előzetesen letöltött 
igénybejelentő lap segítségével, me-

lyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email 
címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓ-
LAG a megfelelően kitöltött igénylő 
lapok kerülnek feldolgozásra, vissza-
igazolásra)

Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés 
dátumát, várható időpontját
3. A visszaigazolt dátumon a közszol-
gáltató jelentkezik a regisztrált címen. 
Kollégáink max. 5 perc várakozás után 
távoznak a helyszínről 
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a 
lomhulladékot, melyet a gépjármű ér-
kezésekor átad a személyzetnek (HT. 
40 § 3. bekezdés alapján)
5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a 
lomtalanítás elvégzését
A lomtalanítás időpontjának pontos 
meghatározása a fentiek és a szolgál-
tató belső járattervének figyelembe-
vételével történik. A megkeresés be-
érkezését követően, erőforrásunkhoz 
igazított, optimális begyűjtési terv ké-
szül, majd visszajelzünk a megadott 
elérhetőségek valamelyikén. Az álta-
lunk visszaigazolt napon Kollégáink 
az Ön által megjelölt címen fognak 
jelentkezni.
Az ingatlanhasználó akadályoztatása 
esetén, megbízottja is jogosult átadni 
a Közszolgáltató részére a lomhulladé-
kokat. 
Lomnak minősül, a lomtalanítás so-
rán átvett olyan háztartási 
hulladék, amely a köz-
szolgáltatás keretében 
rendszeresített gyűjtő-
edény méreteit megha-
ladja.

Lomtalanításkor átadható 
hulladékok:
• bútorok (asztal, szék, 
szekrény, ágy, komód stb.) szét-
szerelt, mozgatható állapotban
• egyéb, fából készült tárgyak, 

amelyek a méretük miatt nem férnek el 
a hagyományos gyűjtőedényben
• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágy-
nemű, textil, ruhanemű
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bú-
torok, műanyag medencék, műanyag 
játékok
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, ke-
rékpár, motorkerékpár gumiabroncsok 
(háztartásonként max..4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszál-
lítása és a szétszóródás megakadá-
lyozása érdekében a nagydarabos 
lom (pl. bútor) kivételével a lomhul-
ladék kizárólag bezsákolva, kötegel-
ve adható át a Közszolgáltatónak. 
Az ettől eltérő módon átadni kívánt 
hulladék elszállítását a Közszolgál-
tató megtagadhatja. 

A lomtalanítás során nem kerülnek  
elszállításra az alábbi hulladékok:
• vegyes települési hulladék (kommu-
nális, háztartási)
• zöldhulladék
• szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, 
papír hulladék
• veszélyes hulladék (festék, hígító, 
vegyszer, oldószer, fénycső, elem, ak-
kumulátor)
• hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
• inert hulladék (építési törmelék, bon-
tásból származó anyag, csempe, járó-
lap)

 

                                                           

 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69. 
+3628561200 
wwww.zoldhid.hu 

 

 
Társaságunk 2021. évben folytatja a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. 

 
 

Az Önök településén 2020 november elsejétől hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat a 
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el. 
A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra 
is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék 
mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére. 
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés 
alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A 
beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben négy ütemben 
végezzük településeink lomtalanítását.  
 
Az igénybejelentés feltételei: 
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a 
szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező 
ingatlanhasználók nyújthatnak be. 
 
Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó "lomtalanítási 
igények leadása" időpontjában adhatja le, melynek ütemezését mellékletünk 
tartalmazza. Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni. 

 
Az igénybejelentés történhet: 

• honlapunkon ( www.zoldhid.hu ) megtalálható űrlap kitöltésével 
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás 

ügyfélszám és személyes iratok alapján) 
• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a 

lomtalanitas@zoldhid.hu email címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a 
megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra) 
 

Lomtalanítás folyamata: 
1. Lomtalanítási igény benyújtása 
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját 
3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink 

max. 5 perc várakozás után távoznak a helyszínről  
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor 

átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján) 
5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését 

 
 

Társaságunk 2021. évben foly-
tatja a házhoz menő rendszerű 
lomtalanítást.

Az Önök településén 2020 november 
elsejétől hulladékszállítási közszolgál-
tatói feladatokat a Duna-Tisza Közi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. 
látja el.
A közszolgáltatás keretein belül, a ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően, a la-
kosságnak továbbra is lehetősége van 
évente egy alkalommal térítésmente-
sen, maximum 2 m3 hulladék mennyi-
ségig lomtalanítási szolgáltatás igény-
bevételére.
A közterületek rendjének és tisztasá-
gának megőrzése érdekében, lakos-
sági igénybejelentés alapján, előre le-
egyeztetett – nem előre meghirdetett 
– napokon végezzük a lomtalanítást. A 
beérkező igények feldolgozása és azok 
sikeres teljesítése érdekében 2021-ben 
négy ütemben végezzük településeink 
lomtalanítását. 

LOMTALANÍTÁS
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• nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
• elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés 
 alapján)

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont területen 
található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos 
ingatlanok ingatlanhasználói részére a házhoz menő lom-
talanítást a szolgáltató évente egy alkalommal biztosítja. 
Amennyiben közös költségbe van építve a díjfizetés, úgy a 
társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos ingatlan 
képviseletére a házhoz menő lomtalanítás lebonyolítása 
során KIZÁRÓLAG a közös képviselő jogosult, aki köteles 
a lomtalanítás feltételeinek teljesülése érdekében az ingat-
lanhasználó kötelezettségeinek teljesítésére. A közös képvi-
selő felelőssége, hogy a lomtalanítás időpontjában a hely-
színen tartózkodjon. Akadályoztatása esetén megbízottja 
vesz részt, melyről előzetesen írásban tájékoztatja Társa-
ságunkat név, cím és telefonos elérhetőség megadásával.

A társasházi igénybejelentéseket  
2 részre lehet kategorizálni.
- Közös költségbe épített hulladékszállítási díjfizetés
- Egyéni, lakásonként történő díjfizetés

1 5. hét 5 KOMMUNÁLIS

2 Szombat KOMMUNÁLIS 6. hét 12 KOMMUNÁLIS

1. hét 8 KOMMUNÁLIS 7. hét 19 KOMMUNÁLIS
2. hét 15 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 8. hét 26 KOMMUNÁLIS
3. hét 22 KOMMUNÁLIS
4. hét 29 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

13. hét 2 KOMMUNÁLIS ZÖLD 18. hét 7 KOMMUNÁLIS
14. hét 9 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 19. hét 14 KOMMUNÁLIS
15. hét 16 KOMMUNÁLIS 20. hét 21 KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 21. hét 28 KOMMUNÁLIS
ZÖLD

17. hét 30 KOMMUNÁLIS

26. hét 2 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 31. hét 6 KOMMUNÁLIS
27. hét 9 KOMMUNÁLIS 32. hét 13 KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 33. hét 20 KOMMUNÁLIS
ZÖLD

29. hét 23 KOMMUNÁLIS
30. hét 30 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

39. hét 1 KOMMUNÁLIS 44. hét 5 KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV 45. hét 12 KOMMUNÁLIS

ZÖLD
41. hét 15 KOMMUNÁLIS
42. hét 22 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV 47. hét 26 KOMMUNÁLIS
43. hét 29 KOMMUNÁLIS ZÖLD

40. hét 8 KOMMUNÁLIS
46. hét 19 KOMMUNÁLIS

DÁTUM PÉNTEK DÁTUM PÉNTE
OKTÓBER NOVEMBER

KOMMUNÁLIS
28. hét 16 KOMMUNÁLIS

34. hét 27

JÚLIUS AUGUSZTUS
DÁTUM PÉNTEK DÁTUM PÉNTE

16. hét 23 KOMMUNÁLIS

53.hét
GYŰJTÉS NÉLKÜLI NAP

ÁPRILIS MÁJUS
DÁTUM PÉNTEK DÁTUM PÉNTE

SZŐDLIGET HULLADÉKGYŰJTÉ   
JANUÁR FEBRUÁR

DÁTUM PÉNTEK DÁTUM PÉNTE
9. hét 5 KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 10. hét 12 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
11. hét 19 KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 12. hét 26 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

SZELEKTÍV SZELEKTÍV
ZÖLD ZÖLD

SZELEKTÍV 23. hét 11 KOMMUNÁLIS
24. hét 18 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
25. hét 25 KOMMUNÁLIS ZÖLD

ZÖLD 35. hét 3 KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV 36. hét 10 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

37. hét 17 KOMMUNÁLIS ZÖLD
SZELEKTÍV 38. hét 24 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

ZÖLD

SZELEKTÍV 48. hét 3 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
49. hét 10 KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV 50. hét 17 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
ZÖLD 51. hét 24 KOMMUNÁLIS

52. hét 31 KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

PÉNTEKEK DÁTUM
DECEMBER

SZEPTEMBER
EK DÁTUM PÉNTEK

22. hét 4 KOMMUNÁLIS

PÉNTEK
JÚNIUS

EK DÁTUM

 S RENDJE 2021
MÁRCIUS

EK DÁTUM PÉNTEK

Mindkét esetben igénybejelentő kitöltésével lehet jelentkez-
ni a lomtalanításra!
Fontos, hogy elsődlegesen fel kell mérni az igényeket, mert 
az fogja meghatározni a lomtalanítás menetét.
Kizárólag olyan személy illetve társasház igényelhet lomta-
lanítást, akinek nincs díjhátraléka.
Ezért fontos, hogy felhasználói azonosító szerepeljen min-
den igénybejelentésnél, hiszen csak ez alapján ellenőrizhe-
tő a díjfizetés.  

Közös költségbe építve:
A társasház Közös Képviselője tudja bejelenteni az igényt. 
Díjfizetés hátralék esetén kizárólag csak a Közös Képviselő 
intézkedhet.
Az igényeket fel kell mérni (nagyságrendileg mennyi lakást 
mennyi m3-ben érint) 
A felmérés eredményét jelezni kell a közszolgáltató felé, aki 
meghatározza a szükséges kapacitást.
Gyakorlatban azt jelenti, hogy pár lakás esetén (max.10 
lakás) tömörítős gyűjtőautó megy ki a címre egy előre le-
egyeztetett időpontban.
Amennyiben több háztartást érint, úgy nagyméretű konténer 
kerül kihelyezésre szintén egy előre megadott időpontban.
Egyéni, lakásonkénti díjfizetés:

Közös Képviselő segítségét 
abban kérjük, hogy a társas-
házban élők számára csak 
információt adjon át a lomta-
lanítás lehetőségéről.
A lakóknak fontos átadni, 
hogy pontosan, a lépcsőház 
egyértelmű megjelölésével 
adják be egyénileg a jelent-
kezést!
Díjhátralék esetén értesítést 
küldünk az érintett személy-
nek, aki bejelenti az igényt.

Társasházi lomtalanítási 
igényt a Közös Képviselő 
nyújthat be társaságunk felé.

Amennyiben az ingatlanhasz-
náló részéről a Közszolgál-
tatóval közösen egyeztetett 
időpontra nem történik meg 
a hulladék átadása, és ezért a 
lomtalanítás meghiúsul, abban 
az esetben új időpont egyezte-
tés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő 
hulladék közterületre törté-
nő kihelyezése illegális hulla-
déklerakásnak minősül, mely 
szabálysértési bírság kisza-
básával jár. A közterületre 
kihelyezett hulladékok nem 
kerülnek elszállításra!
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Hálásan köszönöm 

azoknak a sződi természetvé-
dőknek, akik Sződ-Sződliget 
között összeszedték a közel 
100 zsák szemetet. Sződligeti 
Önkormányzat vállalta, hogy 
megoldja az összegyűjtött sze-
mét begyűjtését, elszállítását. Ez 
megtörtént, összesen 160.000 
forintba került. Kérem vigyáz-
zunk a tisztaságra.

Juhász Béla 
polgármester

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Isten éltesse sokáig a 
100 éves dr. Ibrányi 
Dezsőné dr. Árkosi 
Klárát azaz Klári nénit! 
Jó egészséget kívánunk 
neki! 

Juhász Béla 
pm.

Az Élelmiszerbank 
tájékoztatása szerint 2020-
ban 2335kg, értékékét te-
kintve 4 141 364Ft érkezett 
Sződligetre. Ez a támoga-
tottakra leosztva 5.1kg/fő 
volt az elmúlt évben. Ez 
úton is köszönjük az Élel-
miszerbanknak és a kiosz-
tást segítőknek munkáját!

Én kosaram 
piac napok:

2021. 
március 20. 
április 03., 17. 
május 08., 22.
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És ilyen körülmények között született 
meg a Sződligeti Nordic Walking Klub! 
Erről, születése óta már többször tudó-
sítottunk, de hol tartunk most? Nos: 
- edzéseink rendszeresek, minden ked-
den 15 órától;
- azokra tekintettel, akik hétköznap 
nem érnek rá, most szervezzük a hét-
végi edzést;
- közkívánatra beindult a bérletrend-
szer 
- (érdemes megnézni, a bérleten klub-
tagunk Földszin Zsuzsa vidám fotója)
- megalakult a klub FB csoportja, jelen-
leg 38 taggal;

MOZGÁSSAL A VÍRUS ELLEN
A pandémia harmadik hulláma söpör át rajtunk. Ennek megfelelően érezzük magunkat. 

Sokszínű civil szervezeteink, klubjaink, mindent megtesznek annak érdekében, hogy bármi 
áron is, de folytassák munkájukat, hiszen ha valamikor, akkor most van rá igazán szükség.

MOZGÁSSAL A VÍRUS ELLEN 
 
A pandémia harmadik hulláma söpör át rajtunk. Ennek 
megfelelően érezzük magunkat. Sokszínű civil 
szervezeteink, klubjaink, mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy bármi áron is, de folytassák 
munkájukat, hiszen ha valamikor, akkor most van rá 
igazán szükség.  
 
És ilyen körülmények között született meg a Sződligeti 
Nordic Walking Klub! Erről, születése óta már többször 
tudósítottunk, de hol tartunk most? Nos:  

-  edzéseink rendszeresek, minden kedden 15 
órától; 

-  azokra tekintettel, akik hétköznap nem érnek rá, 
most szervezzük a hétvégi edzést; 

- közkívánatra beindult a bérletrendszer  
- (érdemes megnézni, a bérleten klubtagunk Földszin Zsuzsa vidám fotója) 
-  megalakult a klub FB csoportja, jelenleg 38 taggal; 

 
És mi a perspektíva?  

- Tervezzük a kirándulásokat, melyek megvalósítása – természetesen – a járványhelyzet 
függvénye; 

- a nagy lelkesedésre tekintettel valószínű, hogy lesz még egy hétköznapi edzésnap is.  
Útjára bocsátottam egy körkérdést:  
„Mit jelent számodra a Nordic Walking Klub?” Néhány a válaszok közül:  

- Felszabadulás a napjainkat jellemző testi-lelki nyomás alól.  
- Találkozhatom barátaimmal. 
- A nordic: egyszer csak találkozom a saját testemmel. Úgy, ahogy szeretni tudom: 

"Hello, hátam!  Hát te ilyen egyenes vagy?" "Szia tüdőm, te így tágulsz?" A klub: egy 
organikusan, a saját öröme mentén fejlődő közösség.  

- Hogy kint lehetek a természetben, kicsit úgy érzem magam, mint egy évvel ezelőtt. 
- A természetben mozogni , sétálni csak úgy lenni   JÓÓÓÓ.. no és ha ezt egy "széles 

spektrumú" mozgással kombináljuk az meg CSUDAJÓÓÓÓ... 
 
Edzőnket nem kérdeztem, mert már elmondta egy beszélgetés kapcsán: neki ez a szíve 
csücske, és nagyon boldog, hogy ilyen csapata van. Mi meg annak örülünk, hogy ilyen az 
edzőnk… 
                                                                    Bíró Ferencné Judit 
 

 
 

 
 
 
 

És mi a perspektíva? 
- Tervezzük a kirándulásokat, melyek 
megvalósítása – természetesen – a jár-
ványhelyzet függvénye;
- a nagy lelkesedésre tekintettel való-
színű, hogy lesz még egy hétköznapi 
edzésnap is. 
Útjára bocsátottam egy körkérdést: 
„Mit jelent számodra a Nordic Wal-
king Klub?” Néhány a válaszok közül: 
- Felszabadulás a napjainkat jellemző 
testi-lelki nyomás alól. 
- Találkozhatom barátaimmal.
- A nordic: egyszer csak találkozom a 
saját testemmel. Úgy, ahogy szeretni 
tudom: „Hello, hátam!  Hát te ilyen 
egyenes vagy?” „Szia tüdőm, te így tá-
gulsz?” A klub: egy organikusan, a saját 
öröme mentén fejlődő közösség. 
- Hogy kint lehetek a természetben, ki-
csit úgy érzem magam, mint egy évvel 
ezelőtt.
- A természetben mozogni , sétálni csak 
úgy lenni   JÓÓÓÓ.. no és ha ezt egy 
“széles spektrumú” mozgással kombi-
náljuk az meg CSUDAJÓÓÓÓ...
Edzőnket nem kérdeztem, mert már el-
mondta egy beszélgetés kapcsán: neki 
ez a szíve csücske, és nagyon boldog, 
hogy ilyen csapata van. Mi meg annak 
örülünk, hogy ilyen az edzőnk...

Bíró Ferencné Judit
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Próbáltuk megoldani. Találkoztunk a téren...  3-5 lépés 
távolság, maszk...

Rövid, de tartalmas, egyszerű, de annál érdekesebb be-
szélgetések, pár köszöntő szó...  negyedóra, 20 perc...

Névnapozás, ajándékozás még augusztusban megtörtént, 
(ez a hónap az évváltás) mindenkinek. Mintha ráéreztünk 
volna, hogy bezárul a kör... Most csak képletesen..., messzi-
ről, de annál nagyobb szeretettel,  kell a lélekápolás.

Karácsonyozás: szintén a téren, fenyőfa körül, kellő távol-
ságban, újévköszöntés szintén. Még a kissé más világban 

élő bácsi megjelenését, beszólását is csak megmosolyogtuk, 
úgy gondoltuk, Neki is kellett valakikhez szólni...

Ezek a pár percek nagyon fontosak, láttuk egymást, szól-
tunk egymáshoz, megnyugtató volt a találkozás.

Mindenki megvan, egészséges........   aki nem, azt meglá-
togattuk,

Mindenki!!! - kivéve a beteg.  --  libasorban, messziről, 
kapuból integetve -- ablakból visszaintegetve...

Így nem volt kirekesztve  Müller Böbe, akinek térdműtétje 
volt. Nagy volt az öröm.

Részünkről ez jelenti az összetartozást, törődést. jelen 
esetben többen nem tudunk tenni.

A napi délutáni séták 2-3-4 emberke, váltakozva,  szintén 
kellő távolságban,  a Duna partján szintén kell.....

Ha sokan vannak, akkor más útvonalon... kerülve ...
Természetesen a telefonok is fontosak.  
Már várjuk a nyitást 

május 1-i főzőversenyt!!!!!
Jó egészséget kívánok mindenkinek, vigyázzatok maga-

tokra.
Mindenkit  szertettel  üdvözölnek 

a Barangolók!

Manapság  a 
megváltozott  helyzetben 
még "Barangolni " sem 
egyszerű…mondják a 
BARANGOLÓK 
 
Próbáltuk megoldani. 
Találkoztunk a téren...  3-5 
lépés távolság, maszk.....  
 
Rövid, de tartalmas, 
egyszerű, de annál 
érdekesebb beszélgetések, 
pár 
köszöntő szó...  negyedóra,20 perc... 
 
Névnapozás, ajándékozás még augusztusban megtörtént,/ez a hónap az 
évváltás/ mindenkinek. Mintha ráéreztünk volna, hogy bezárul a kör... 
 
Most csak képletesen..., messziről, de annál nagyobb szeretettel,  kell 
a lélekápolás. 
 
Karácsonyozás: szintén a téren, fenyőfa körül, kellő távolságban, 
újévköszöntés szintén. 
 
Még a kissé más világban élő bácsi megjelenését, beszólását is csak 
megmosolyogtuk, úgy gondoltuk, Neki is kellett valakikhez szólni... 
 
Ezek a pár percek nagyon fontosak, láttuk egymást, szóltunk egymáshoz, 
megnyugtató volt a találkozás. 
 
Mindenki megvan, egészséges........   aki nem, azt meglátogattuk,  
Mindenki !!! - kivéve a beteg.  --  libasorban, messziről, kapuból 
integetve -- ablakból visszaintegetve... 
 
Így nem volt kirekesztve  Müller Böbe, akinek térdműtétje volt. Nagy 
volt az öröm. 
 
Részünkről ez jelenti az összetartozást, törődést. jelen esetben többen 
nem tudunk tenni. 
 
A napi délutáni séták 2-3-4 emberke, váltakozva,  szintén kellő 
távolságban,  a Duna partján szintén kell..... 
 
Ha sokan vannak, akkor más útvonalon... kerülve ... 
 
Természetesen a telefonok is fontosak.  Már várjuk a nyitást ..... .... 
május 1-i főzőversenyt!!!!! 
 
Jó egészséget kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra. 

mondják a BARANGOLÓK

Megkezdődött a közös munka, terveket programokat tűz-
tünk magunk elé. A klubnapokon volt közügyekről tájékoz-
tatás, névnap, születésnap megünneplése, viccmesélés, bin-
gó, nótázás úgy ahogy kell.
És akkor elkezdődött egy szívszorító folyamat.
Sorra haltak meg  klubtársaink egymás után, pedig még a 
vírusnak híre hamva sem volt.
Eltemettük Tárnok Károly, Böcs Mihály, Soós Imre klubtár-
sunkat.
Összejöveteleink már nem voltak olyan vidámak, mindenre 
rányomta bélyegét a gyász.
Elnöki jogomnál fogva utasításba adtam, hogy egyszerűen 
NEM HALHAT MEG SENKI!
És akkor beütött ez a fránya vírus, ez a gonosz szörnyűség!
Már össze se jöhettünk. Próbáltuk egymásban tartani a lel-

ket telefonálással, személyes találkozás nélkül. Mindannyi-
an tudjuk, hogy ez nem ugyanaz.
Félve írom le, de ami tény, az tény: a vírus elvitte Tatár Sán-
dor majd később Golcs József klubtársainkat.
Már a telefonálásaink is elbátortalanodtak. Próbálunk va-
lami biztatót mondani egymásnak, de valójában azért 
imádkozunk, hogy minél előbb megkapjuk a védőoltást 
(nem mindenki gondolkodik így de a többség igen) és talán 
megússzuk.
Hogy mi lesz a jövőben, nem tudom. Talán nyárra összejön 
az a bizonyos „nyájimmunitás”, eltűnik ez a szörnyűség és 
talán ismét összejöhetünk.
Egy biztos: én nagyon be fogok rúgni!

Dr Somogyi István

Egy nyugdíjas klub élete manapság
Amikor kb. egy évvel ezelőtt megválasztottak a Sződligeti Nyugdíjas Férfiak Baráti Köre, magyarul 

Férfi Nyugdíjas Klub elnökének, nagy megtiszteltetésnek tartottam és nagy lelkesedéssel fogtam hoz-
zá. Én vagyok a legfiatalabb közöttük. Először próbáltam őket lebeszélni, hogy válasszanak egy nálam 

„bölcsebb”, tapasztaltabb személyt úgy, ahogy az indiánok szokták, de csak rám esett a választás.

Manapság  a megváltozott  helyzetben 

még „Barangolni” sem egyszerű…
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A Sződli-
getiek Ba-
ráti Köré-
nél annak 
e l lenére , 
hogy a 
j á r v á n y 

megnehezítette minden napi te-
vékenységünket, büszkén jelent-
hetem,hogy 2020-ban valameny-

nyi rendezvényünket meg tudtuk 
tartani, az előző éveknél nagyobb 
részvétel és érdeklődés mellett. Ter-
vezett programjaink közül a havi ta-
lálkozóinkat nem sikerült megtarta-
ni a tervezett ütemezésben. Idén az 
első, február 25-i rendezvényünket 
csak időkorlát nélküli egyéni tisz-
teletadással sikerült csak megszer-
vezni a hatályos jogszabályok miatt. 

Szeretnénk 2021-ben is megtartani 
az immár hagyományosan az egye-
sületünk által szervezett ünnepeket. 
Terveink szerint tavasszal a régi 
ravatalozó helyén állított kidőlt ke-
resztet vissza tudjuk állítani a teme-
tőben. Tagságunk részére ebben az 
évben is fogunk kirándulást szervez-
ni. Amint lehet ismét elkezdjük a 
havi találkozóinkat.

A Sződligetiek Baráti Körénél annak 
ellenére, hogy a járvány megnehezítette minden napi 
tevékenységünket, büszkén jelenthetem,hogy 2020-
ban valamennyi rendezvényünket meg tudtuk tartani, 
az előző éveknél nagyobb részvétel és érdeklődés 
mellett. Tervezett programjaink közül a havi 
találkozóinkat nem sikerült megtartani a tervezett 
ütemezésben. Idén az első, február 25-i 
rendezvényünket csak időkorlát nélküli egyéni 
tiszteletadással sikerült csak megszervezni a hatályos 
jogszabályok miatt. Szeretnénk 2021-ben is megtartani 
az immár hagyományosan az egyesületünk által 
szervezett ünnepeket. Terveink szerint tavasszal a régi 
ravatalozó helyén állított kidőlt keresztet vissza tudjuk 
állítani a temetőben. Tagságunk részére ebben az 
évben is fogunk kirándulást szervezni. Amint lehet 
ismét elkezdjük a havi találkozóinkat. 

  

 

Mint minden klub az Éppen ráérek csapata is nehezen vi-
selte, viseli a pandémiás időszakot, hisz a tagok heti rend-
szerességgel találkoztak a Közösségi Házban. Már előtte is 
működő messenger csoportjukban, ebben az időszakban 
,többször kezdeményeződik beszélgetés. A tagok folyama-
tosan tartják egymással a kapcsolatot, az új évet egy szabad-
téri találkozás keretében azért koccintással ünnepelték. Az 
elmúlt hetekben pedig találkozniuk kellett ,minden óvintéz-
kedést betartva, mivel nagy eseményre készül a csapat, az 
Ízőrzők műsor stábja fog Sződligeten forgatni a klub meghí-
vására. Ennek az eseménynek az előkészítése folyik  online 
és néha személyes kóstolók keretében.

Amint lehet ismét találkozunk...

Az Éppen ráérek klub 
tévéfelvételre készül

Programjaink, amikre szívesen emlé-
kezünk és egy kicsit élünk is az élmé-
nyeinkből!
Három klubnapot még meg tudtunk 
tartani-”Lélek virágai-Szűcs Emi-,”Ke-
nyérsütés fortélyai”-Kalamaznik Teri,”-
Nőnap” -Pápay Eszterrel. Bár az egész 
éves programunk meg volt, sajnos eze-
ket már nem tudtuk megvalósítani.
Az elmaradt klubnapokat, jó kis kirán-
dulásokkal pótoltuk!  Levendula szüret 
a Szi-LI Levendula, a sződi Jakabka Hor-
gásztónál, utána fagyizás és Duna parti 
séta. Zebegényi kirándulás-utazás vonat-
tal és vonatpótló kishajóval. Kerti parti az 
egyik klubtagunknál. Szada, Szafari park 
és Vácrátóton gyűszű kiállítás. Alsópe-

tény -Prónay kastély-kirándulás, Bánki 
tó megtekintése. Gül Baba Türbe-Mar-
gitsziget, Agostyán-Arborétum és emlék-
park, haza felé Tata Libegő-János hegyi 
kilátó-58-as kocsma, Lóvasúti rendez-
vény központ. Szarvasbőgés-Szob-Na-
gyírtáspusztaAlma vásár-Ipolyda-
másd-Nagybörzsöny kirándulás. Közben 
a Közösségi Ház által szervezett Tábor 
lebonyolításának aktív részesei voltunk. 
A sétáljunk együtt programunk kereté-
ben, kirándultunk Václigetre, és a Meg-
békélés Házát is megtekintettük. Sajnos 
Itt már újra beleszólt a vírus, így követke-
ző programjaink elmaradtak.
A szociális érzékünket mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a nehéz helyzetbe került mű-

...ami rányomja bélyegét az egész életünkre, kapcsolatainkra! A Covid 
első hulláma után mi is felszabadultunk és egy nagyon intenzív  társa-
sági életet éltünk egész októberig, amíg újra elkezdődött az új hullám.

vészeket támogattuk. Pápay Eszter új ver-
ses kötetéből 18 darabot vásároltunk és a 
klubtagoknak a karácsonyi ajándékot-egy 
gyönyörű névre szóló- kerámia virágot -
Zubek Csilla, Keramikás készítette el. A 
virágokat minden klubtagunk lakására 
elvittük egy kis karácsonyi üdvözlettel. 
Azt hiszem ez a nap nem csak Áginak 
és nekem, hanem klubtagjainknak is 
egy emlékezetes nap lett.
Két tagunk a karácsonyi ablakok- saját 
lakásnál- dekorációjában is részt vett 
és ketten fotóztak is, Részben a szerve-
zők felkérésére, részben a z Okos nők 
részére. Két klubtagunk kiállít az AB-
LAK-aRT kiállításon, Vácon.
A lányokkal rendszeresen telefonon 
tartjuk a kapcsolatot, Többen hobbi-
jukat és sokféle elfoglaltságot találtak 
maguknak.

Bódi Istvánné Zsuzsa 
klubvezető

Az Okos nők klubja több mint klub, hanem egy baráti társaság...
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Bizonyára már senkit sem lep meg, ha azt 
mondom, hogy az általunk termelt szer-
ves szemétmennyiség csökkentésének 
egyik leghatékonyabb és legtakarékosabb 
módja a komposztálás. A településen sé-
tálva sok kertben ott vannak már a kom-
posztáló edények, sőt van, ahol több is. 
Sokan vannak, akik valamiért tartanak a 
komposztálástól, de egy közösségi kom-
posztálón keresztül ők is megtapasztal-
hatnák a gyakorlatban ennek folyamatát 
és akár a kész komposzt felhasználásá-
nak módjait is megismerhetik. 

„lehetőség nyílik a hulladék-
szállítási költségek csökkenté-
sére, valamint nem kell majd 
virágföldet és műtrágyát sem 
vennünk”
Budapesten például számos kerületben 
az önkormányzatok támogatják a kom-
posztálást úgy, hogy évről évre előre 
meghatározott számú komposztkeretet 
biztosítanak a lakosoknak, illetve olyan 

lakóközösségeket is találunk a fővá-
rosban és a környező településeken, 
akik saját erőből építettek a parkokba 
nagyméretű komposztáló kereteket, 
ahová bárki szabadon bedobhatta az 
otthon összegyűjtött növényi maradé-
kát. A kész komposztot közösen, vagy 
saját szükséglete-
iknek megfelelően, 
például virágágyás 
alá, balkonládákban 
használják fel. 
Márciusban közös-
ségi és Önkormány-
zati összefogással 
épül Dunakeszin is 
a lakótelepen egy 
közösségi komposz-
táló, ahol nagy hang-
súlyt fektetnek majd 
az oktatásra felnőttek 
és gyerekek számára 
egyaránt. 
A komposztálás lé-
nyege, hogy a le-
bomló hulladékot – a 

zöldségek héjától a tojáshéjon át a ká-
vézaccig – egy levegőző helyre, legin-
kább komposztáló ládába gyűjtjük. A 
szerves anyagokból fél-egy éven belül 
lesz humusz, így a hulladékrendszer 
terhelése helyett visszakerülnek a ter-
mészetes körforgásba.

„kapcsolatban vagyunk közös-
ségekkel, a tanácsaikat igyek-
szünk beépíteni a mi koncepci-
ónkba is”
A komposztálás egy rugalmasan 
adaptálható technológia, így minden 
közösség számára létezik megfelelő 
megoldás. A közösségi komposztálás 
igazi csapatmunkát igényel, építi a 
közösséget, fontos, hogy mindenkinek 
legyen feladata (pl. koordináció, szer-
vezés, komposzt átforgatása). Gyere-
kek is részt vehetnek benne, számos 
pozitív hatása mellett környezettuda-
tos szemléletre neveli őket. A közössé-
gi komposztálás hatására jellemzően 
csökken a hulladéktárolókba kerülő 
hulladék mennyisége, hiszen a szerves 

Közösségi komposztáló
A nemrégiben alakult Zöld Leszek Egyesület tagjai azt a célt tűzték ki, hogy közösségi összefogással 
olyan bevált ötleteket valósít meg Sződligeten, amely segíti a településen élők szemléletformálását.      
Természetesen nem elég csupán beszélni a komposztálásról, hanem aktívan tenni is azért, hogy a 

változás megvalósuljon. Erre az évre is rengeteg tervünk van, amelyek közül az egyik, az én szemé-
lyes kedvencem egy közösségi komposztáló létrehozása.

Közösségi komposztáló 
 

A nemrégiben alakult Zöld Leszek Egyesület tagjai azt a célt tűzték ki, hogy közösségi összefogással 
olyan bevált ötleteket valósít meg Sződligeten, amely segíti a településen élők szemléletformálását.      
Természetesen nem elég csupán beszélni a komposztálásról, hanem aktívan tenni is azért, hogy a 
változás megvalósuljon. Erre az évre is rengeteg tervünk van, amelyek közül az egyik, az én személyes 
kedvencem egy közösségi komposztáló létrehozása. 

 

 

 

Bizonyára már senkit sem lep meg, ha azt mondom, hogy az általunk termelt szerves 
szemétmennyiség csökkentésének egyik leghatékonyabb és legtakarékosabb módja a komposztálás. 
A településen sétálva sok kertben ott vannak már a komposztáló edények, sőt van, ahol több is. 
Sokan vannak, akik valamiért tartanak a komposztálástól, de egy közösségi komposztálón keresztül 
ők is megtapasztalhatnák a gyakorlatban ennek folyamatát és akár a kész komposzt felhasználásának 
módjait is megismerhetik.  

Budapesten például számos kerületben az önkormányzatok támogatják a komposztálást úgy, hogy 
évről évre előre meghatározott számú komposztkeretet biztosítanak a lakosoknak, illetve olyan 
lakóközösségeket is találunk a fővárosban és a környező településeken, akik saját erőből építettek a 
parkokba nagyméretű komposztáló kereteket, ahová bárki szabadon bedobhatta az otthon 
összegyűjtött növényi maradékát. A kész komposztot közösen, vagy saját szükségleteiknek 
megfelelően, például virágágyás alá, balkonládákban használják fel.  

Márciusban közösségi és Önkormányzati összefogással épül Dunakeszin is a lakótelepen egy 
közösségi komposztáló, ahol nagy hangsúlyt fektetnek majd az oktatásra felnőttek és gyerekek 
számára egyaránt.  

A komposztálás lényege, hogy a lebomló hulladékot – a zöldségek héjától a tojáshéjon át a 
kávézaccig – egy levegőző helyre, leginkább komposztáló ládába gyűjtjük. A szerves anyagokból fél-

egy éven belül lesz humusz, így a hulladékrendszer terhelése helyett visszakerülnek a természetes 
körforgásba. 

A komposztálás egy rugalmasan adaptálható technológia, így minden közösség számára létezik 
megfelelő megoldás. A közösségi komposztálás igazi csapatmunkát igényel, építi a közösséget, 
fontos, hogy mindenkinek legyen feladata (pl. koordináció, szervezés, komposzt átforgatása). 
Gyerekek is részt vehetnek benne, számos pozitív hatása mellett környezettudatos szemléletre neveli 
őket. A közösségi komposztálás hatására jellemzően csökken a hulladéktárolókba kerülő hulladék 
mennyisége, hiszen a szerves frakció jelentős része komposztálásra kerül. Ezáltal lehetőség nyílik a 
hulladékszállítási költségek csökkentésére, valamint nem kell majd virágföldet és műtrágyát sem 
vennünk.  

 

  
  

  
 

Sződligeten az Önkormányzat támogatásával kiválasztottuk az erre alkalmas területek közül az elsőt, 
amelynél márciusban elkezdjük az előkészítési munkálatokat. Folyamatos kapcsolatban vagyunk 
olyan közösségekkel, amelyek már működtetnek ilyen komposztálókat és a tanácsaikat igyekszünk 
beépíteni a mi koncepciónkba is. Szeretnénk, ha esztétikus kinézetet kapna, hogy szebb legyen tőle a 
környezet. Megfelelő odafigyelés és az arányok betartása mellett, amire maximálisan figyelünk majd, 
mert egy megfelelően kezelt komposztnak nincsen szaga. 

Fontosnak tartom, a kommunikációt és a leendő komposztáló környezetében élőkben eloszlassuk az 
általános tévhiteket, így velük személyesen is szeretnék egyeztetni az építés előtt. A kerethez 
szükséges anyagok beszerzése után, már jöhet is az építés. A közösségnek nagy szerepet szánunk 
majd az kezdetektől a komposzt folyamatos kezelésén át a felhasználásig.  

„az általunk termelt szerves szemétmennyiség csökkentésének egyik leghatéko-
nyabb és legtakarékosabb módja a komposztálás...”

A közösségi komposztálás igazi csapatmunkát igényel, 
építi a közösséget...
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„akinek felesleges faanyaga vagy raklapja 
van, gondoljon ránk...”

Sződligeten az Önkormányzat támogatásával kiválasztot-
tuk az erre alkalmas területek közül az elsőt

frakció jelentős része komposztálásra 
kerül. Ezáltal lehetőség nyílik a hulla-
dékszállítási költségek csökkentésére, 
valamint nem kell majd virágföldet és 
műtrágyát sem vennünk. 

Sződligeten az Önkormányzat tá-
mogatásával kiválasztottuk az erre 
alkalmas területek közül az elsőt, 
amelynél márciusban elkezdjük 
az előkészítési munkálatokat. Fo-
lyamatos kapcsolatban vagyunk 
olyan közösségekkel, amelyek már 
működtetnek ilyen komposztáló-
kat és a tanácsaikat igyekszünk 
beépíteni a mi koncepciónkba is. 
Szeretnénk, ha esztétikus kinéze-
tet kapna, hogy szebb legyen tőle 
a környezet. Megfelelő odafigye-
lés és az arányok betartása mellett, 
amire maximálisan figyelünk majd, 

mert egy megfelelően kezelt komposz-
tnak nincsen szaga.
Fontosnak tartom, a kommunikációt 
és a leendő komposztáló környezeté-
ben élőkben eloszlassuk az általános 

tévhiteket, így velük személyesen is 
szeretnék egyeztetni az építés előtt. A 
kerethez szükséges anyagok beszerzé-
se után, már jöhet is az építés. A közös-
ségnek nagy szerepet szánunk majd az 
kezdetektől a komposzt folyamatos ke-
zelésén át a felhasználásig. 
Kérjük, hogy akinek felesleges faanya-
ga vagy raklapja van, gondoljon ránk, 
de annak is nagy hasznát vesszük, ha 
ezermesterek vagy építeni vágyók je-
lentkeznek, ők a kivitelezésben tudnak 
a projekt segítségére lenni. A későbbi-
ekben a kész keret folyamatos kezelé-
sére és karbantartására is vannak már 
terveink, így remélhetőleg még tavasz-
szal el is kezdődhet a komposztálás.

Takács Zsuzsa
Zöld Leszek Egyesület tagja
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Nem is gondoljuk, mennyi minden „érték” 
található a környezetünkben! Épületek, 
építmények, művészek, írók, költők szel-
lemi hagyatékai, hagyományőrző csopor-
tok, szokások, magángyűjtemények, régi 
tárgyak, síremlékek, festmények, tájrészle-
tek, az adott településre jellemző szakma 
mind-mind értékeinket gyarapíthatják. De 
érték lehet egy helyi érdekes, különleges 
étel-, vagy italrecept is, melyet féltve őriz 
a gazdája. Egy érdekes foglalkozás, hobbi 
is lehet értéke egy közösségnek például, ha 
valaki érdekes faragásokat (fából, csontból, 
netán gyümölcsmagokból) hoz létre, vagy 
éppen babákat készít.
Néhány példa, hogy az elmúlt években 
mi került a Pest Megyei Értéktár gyűjte-
ményébe: Börzsöny kisvasút, Kincsem Te-
lep – Göd, Gödi sziget – Duna mellékág 
és Duna-part, Dunakeszi Sportrepülőtér, 
Diadalív- Vác, Hétkápolna – Vác, Pollack 
Mihály síremléke – Tahitótfalu, Forte gyár 
hagyomány- Vác, Kisoroszi szigetorr és 
még sorolhatnánk. 
Mit csinál a helyi települési 
értéktár bizottság?
Összesíti és rendszerezi a település és 
annak területén fellelhető települési és tá-
jegységi értékeket. Célja a térség természeti 
környezetének, szellemi-, anyagi-, művé-
szeti alkotásainak, hagyományainak ösz-
szegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az 
összetartozás erősítése.
Hogy mi kerülhet az Értéktárba? - A törvény 
nagyon megengedő. A település minden 
írott és íratlan forrása, természeti, néprajzi 
kincsei, tárgyi és szellemi hagyatéka, akár 
élő személy is bekerülhet, akire tevékeny-
sége révén büszke a közösség és méltónak 
találja arra, hogy megmentse a következő 
generációk tagjainak.
Minden, amiről a közösség úgy dönt, hogy 
méltó arra. A helyi értéktárak esetében a 
közösség az igazi gazdája az értékek kivá-
lasztásának. Sződligetnek is rengeteg érté-
ke volt, van, de hogy lesz-e a jövőben is az 

csak rajtunk, itt lakókon múlik. 
A gyűjteményben meghatározott szakterü-
letenkénti kategóriák szerint lehet ajánlani 
értékeket. A könnyebb megértésben segít-
séget nyújt egy „recept-összeállítás”:
RECEPT ÉRTÉKGYŰJTÉSRE
1. Sződliget természeti környezete gazdag, 
változatos. Álló- és folyóvizek, erdők és 
mezők váltogatják egymást. Akad itt ter-
mészetvédelmi terület is. Védett állatfajok 
és növényfélék szintén megtalálhatók a 
környezetünkben. A helyi értékek feltárása 
a természeti környezet fentebb felsoroltak 
feltérképezésével is kezdődhet.
2. Az épített környezetben és alkotott vilá-
gunkban bár helyi műemlékekkel nem ren-
delkezünk, de fellelhetünk a településen 
építészetileg figyelemre méltó épületeket, 
építményeket. Villák, kúriák, régészeti ma-
radványok, templomok, régi polgári lakó-
épületek elődeink hagyatéka. A múltat idé-
zik a díszes, kovácsoltvas kerítéselemek, 
monogrammos kapuk, az ereszcsatornák 
díszes üstje, az érdekes kialakítású tetőab-
lakok, padlás bevilágítók. Patakon átvezető 
híd stílusa is idézheti a régi időket. Temető, 
sírhelyek, útszéli keresztek, egyházi tárgyi 
emlékek is ide tartoznak. Köztéri szobrok, 
nyilvános helyen elérhető freskók, festmé-
nyek, iparművészeti remekek sok helyen 
találhatók. De akár bútorok, egyéb beren-
dezések (pl. zongora) is felkelthetik az ér-
deklődést.
3. Ipari és műszaki megoldások: Korábbi 
iparos tevékenységek különleges épüle-
tei és berendezései, nagy múltú ipari ter-
mékek, üzemek és mesterek különleges 
módszerei, rangos tevékenysége, sok köz-
ségben például a hagyományos kis szik-
vízüzem, vagy kovácsműhely megőrzendő 
értékek lehetnek. Önkéntes tűzoltó egyle-
tek több évtizedes múltra is visszatekintő 
tevékenysége, régi felszerelései is helyet 
követelhetnek maguknak egy települési ér-
téktárban. Nem szabad elfelejtkezni a régi 
stílusú vasútállomásokról, vagy az árvízvé-

Gyűjtés+Óvás+Őrzés= A képlet egyszerű: Érték„A múlt ismerete nélkül nem lehet jövő!”
Sződligeten 2020-ban alakult meg a Települési Értéktár Bizottság. Erről 
a Hírforrás2020. augusztusi számában már hírt adtunk. A Települési Ér-
téktár a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó gyűjtemény. A 2012. évi XXX. törvény szabályozza 
létrehozását. A helyi értéktárak kialakítására azért van szükség, hogy az 
identitásunkat, gyökereinket jelentő szellemi-tárgyi emlékek ne menjenek 
veszendőbe.

delmről sem.
4. Agrár- és élelmiszergazdaság kategóri-
ában Sződliget kevésbé jeleskedhet érté-
kekkel. Itt nem csak a növénytermesztésre, 
az állattenyésztésre, vagy a borászatra kell 
gondolni. Sok az érték a helyiek sütő-főző 
tudományában. Régi receptek és családi 
szakácskönyvek, - füzetek is előkerülhet-
nek a keresgélés során. Emlékezzünk csak 
a sződligeti Mézeskalácsfalu több éves ha-
gyományára, sikerére.
5. Kulturális örökségünk elsősorban a tele-
pülésről származó, ott valaha működő vagy 
jelenleg is helyben élő nevesebb írók, zene-
szerzők, képző- és iparművészek, filmesek, 
fotósok stb. alkotásai, életművei. Meg kell 
jegyezni, hogy egy személy önmagában so-
hasem az értéktár része, de a tudása, a te-
vékenysége, az alkotásai már annak számít. 
Mondák, helyi anekdoták és aforizmák, 
dalok, népballadák, népzenei eredmények 
vagy néptáncos koreográfiák, népviselet 
stb. településünkön kevésbé lelhetők fel. A 
helyi művelődési csoportok élő tevékeny-
sége is idesorolható. A helyi kulturális érté-
keket sokféleképpen dokumentálhatták, és 
ezek a dokumentumok maguk is értékek: 
újságírások, tévétudósítások, fotók, filmek, 
videók stb. Szintén tárgyiasult értékek a 
régi iratok, egyházi anyakönyvek, historia 
domusok, jeles családoktól származó leve-
lezések, emlékiratok stb. Nem elhanyagol-
ható a szellemi örökség alkotóelemei: helyi 
népszokások, ünnepnapok, jeles napok 
eseményei, a falunap hagyománya, sajátos 
arculatú fesztiválok, népünnepélyek. De 
idesorolható egy település közösségi kultu-
rális külkapcsolata, külföldi partnersége is. 
Az érték-feltáró munka lehet továbbá a régi 
helynevek, az utcanevek gyűjtése is.
6. Sport: Településünkön élt, vagy élő spor-
tolók életműve és teljesítménye tartozik 
ebbe a kategóriába.
7. Turizmus és vendéglátás: A turizmus és 
a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi 
javai, különösen a turisztikai attrakciók, 
szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termé-
kek, valamint a vendéglátás körébe tartozó 
étel- és italkészítési eljárások, helyi specia-
litások, de akár egy tradicionális vásár is e 
kategóriába sorolandó.
8. Egészség és életmód: A tudományos és 
népi megelőzés és gyógyászat, természet-
gyógyászat szellemi termékei és tárgyi 
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Javaslatát az alábbi űrlap kitöltésével teheti meg:
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: ..............................................................................................................

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: ..................................................................................................................

Név: ..........................................................................................

Levelezési cím: .........................................................................

Telefonszám: ............................................................................

E-mail cím: ...............................................................................

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: ........................................................................................................

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

o agrár- és élelmiszergazdaság o egészség és életmód o épített környezet

o ipari és műszaki megoldások o kulturális örökség  o sport

o természeti környezet  o turizmus és vendéglátás 

a szakterületi besorolás indokolása: ..........................................................................................

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:
o igen
  amely nemzetiség: 
o nem
4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: .........................................................................................

5. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
o települési o tájegységi o ágazati 
amely értéktár neve: 
6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória in-
dokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

7. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett: ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: .................................................................................................

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek
3. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, - ideértve a csatolt dokumentumok, saját 
készítésű fényképek és filmek felhasználására is - vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat
4. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a 
szabad felhasználásról



18 www.szodliget.hu

Sokat gondolkodunk manapság gyer-
mekeink sorsáról, de valójában keve-
set foglalkozunk a boldogságukkal. 
Beszélünk a gyerekek sikereiről, ösz-
szehasonlítjuk őket egymással, felmér-
jük a fejlődésüket, értékeljük eredmé-
nyüket, ha lehet, eldicsekszünk fényes 
érmeikkel, okleveleikkel, díjaikkal. 
Legfontosabb szempontunk nem a 
boldogság, hanem az, hogy hogyan 
fejleszthetjük, javíthatjuk teljesítmé-
nyüket, hogy hogyan kerülhetnek 
majd jobb iskolába, jobb egyetemre. 
Így választunk óvodát, iskolát, külö-
nórát, edzést, játszóteret, barátokat. 
De keveset gondolunk arra, hogy mi 
kell ahhoz, hogy gyermekünk való-
ban boldog legyen. Valamikor régen a 
gyermekkor tele volt végtelen, szabad-
ban, barátok között töltött napokkal. 
A gyerekek képzelete szabadon szár-
nyalt, és egész világokat építettek fel 
pár fadarab és egy madzag segítségé-
vel. Játszottak, fejlődtek, és megtanul-

tak figyelni egymásra, együttműködni, 
közösen tevékenykedni, alkotni. És – 
elsősorban – jól érezték magukat.

Mi is az a Boldog Óvoda?
Három évvel ezelőtt ötletelés közben 
akadtam rá az interneten 
erre a programra, amely 
csupa olyan elemet tar-
talmazott, ami a szívem 
csücske: mese, drámape-
dagógia, zene, mozgás, re-
laxáció. A program védnö-
ke Prof. Dr Bagdy Emőke. 
Ő  és elismert pszicholó-
giai szakemberek csapata 
dolgozta ki ezt a pozitív 
pedagógiai programot 
irodalmi, zenei anyaggal 
és gyakorlati ötletekkel. 
Hivatalos honlapján min-
den hónapban megosztják 
a pedagógusok az adott 
havi témához kapcsolódó 

Boldogok-e igazán ma a gyermekek?

javai, különösen a gyógyszerek, gyógy-
növények, gyógyhatású készítmények, 
gyógyvíz- és fürdőkultúrához kapcsolódó 
értékek. Itt csak a korabeli sajtóban is so-
kat emlegetett, híres Duna-parti strandunk 
juthat rögtön eszünkbe.
9. És minden egyéb, ami az országjáró ide-
gent, netán a külhonit is személyesen a te-
lepülésre csábíthatja, a távolból a figyelmét 
helybe irányíthatja; amiről az elszármazott 
mai lakóhelyén mesél – mind-mind a mi 
értékünk!
Sződliget értékei hogyan kerülhetnek a 
Sződligeti Települési Értéktárba?
Érték lehet minden dolog, amit egy telepü-
lés értéknek tekint. Szeretnénk, ha Önök 
is bekapcsolódnának az értékek gyűjté-
sébe, hogy együtt töltsük fel a települési 
értéktárat. Bárki, tehát magánszemély, 
civil szervezet, önkormányzat, illetve más 
közösségek is javaslatot tehetnek a helyi 
értékekre.
Az értékek értéktárba történő felvételét ja-
vaslattételi űrlap kitöltésével és benyújtá-
sával bárki kezdeményezheti. Az Értéktár 
Bizottság dönt a javasolt értékek Települési 
Értéktárba történő felvételéről.
Segítse Ön is a munkánkat az értékek fel-
tárásában azzal, hogy javaslatot tesz az 

értéktárba való felvételre az adatlap kitöl-
tésével!
A javaslatot a Hírforrás mellékletében ta-
lálható adatlapon, elektronikus úton ko-
vacscris@freemail.hu címre, vagy elektro-
nikus adathordozón, személyesen, vagy 
postai úton lehet benyújtani az alábbi cím-
re: Sződliget Közösségi Ház, Szt. István u. 
29.
Ha valaki végig nézi a mellékletet, láthat-
ja, hogy egy könnyen áttekinthető űrlapról 
van szó: az adatlap jelentős része pár perc 
alatt kitölthető, hiszen csak az előterjesztő 
beazonosítására
szolgál. Ugyanakkor fontosak ezek az in-
formációk is, hiszen a későbbiek során ez a 
lap szolgálhat majd a szerkeszthető, köny-
nyen kereshető digitális adatbázis alapjául.
Három fontos része van a mellékletnek: az 
értékről szóló leírás, az indokolás az érték-
tárba való választásról, illetve a csatolt do-
kumentumok.
Arra biztatunk és kérünk mindenkit, ha van 
lakókörnyezetében olyan egyedi, védendő, 
megőrzésre méltó érték, amiről úgy gondol-
ja, hogy az Értéktárban a helye, jelezze azt. 
Az Értéktár Bizottság az adminisztrációt is 
szívesen átvállalja, az adatlap kitöltésében 
is segítséget nyújt, ha arra igény merül fel.

Mit jelent az értéktár?
2012-ben az Országgyűlés egy olyan tör-
vényt alkotott, mely jogi keretek közt 
biztosítja mindazoknak az értékeknek a 
lajstromba vételét, mely a magyarság szá-
mára fontos. E törvény hivatalos elnevezé-
se: HUNGARIKUM törvény.
A törvény hierarchikus rendszerben teszi 
lehetővé a feltárt és előterjesztett értékek 
csoportosítását, amit „nemzeti értékpira-
misnak” nevez. Ennek az értékpiramisnak 
az alapját a helyi (települési, tájegységi, 
megyei, ágazati, külhoni magyarság) ér-
téktárak alkotják, hiszen az értékekhez 
legközelebb állók tudhatják, mit érdemes 
a nagyvilág felé közvetíteni ezek közül. Az 
így javasolt és elfogadott értékeket nemzeti 
értékeknek hívjuk. (Ezekről a helyi érték-
tár bizottságok döntenek.) Az értékpiramis 
következő részét a kiemelkedő nemzeti ér-
tékek képezik, az ide érkező javaslatokról 
már a Hungarikum Bizottság dönt.
A piramis legtetején pedig a Hungarikumok 
Gyűjteménye áll.
források:
„Értékekre hangolódva” a nemzeti érték-
gyűjtés módszertani kézikönyve 2016.
http://www.pestmegye.hu/pest-megye-er-
tektar

„...az én-tudat kialakulásával párhuzamosan azt 
erősíti, hogy a másikkal való harmonikus kapcsolat 
nélkül mi sem tudunk jól lenni...”

ötleteiket, játékaikat. Így kialakul egy 
folyamatosan bővülő ötlettár, amiben 
mindenki talál újabb és újabb csodá-
kat, melyeket ő maga is kipróbálhat. A 
program alapja a szabad kommuniká-
ció, az egymásra való odafigyelés és 
a pozitív megerősítés. Olyan témákat 
dolgoz fel hónapról hónapra, mint a 
hála, az optimizmus, társas kapcsola-
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tok, boldogító jó cselekedetek, célok 
kitűzése és elérése, megküzdési stra-
tégiák, apró örömök, megbocsátás és 
a mozgás öröme. Közösen haladunk 
hónapról hónapra, lépcsőről lépcsőre 
fel a Boldogság várba. Kolléganőmmel 
elhatároztuk, hogy belefogunk és ki-
próbáljuk, hogyan valósítható meg ez 
ebben a korban. Döbbenetes tapaszta-
lataink voltak már az első alkalmakkor 
is, mert az ovis korosztály az érzéseiről 
- még ha néha nehezen is fogalmazza 
meg - beszélni akar, nem is keveset. 
Ennek a programnak pont az a lénye-
ge, hogy nem minősíti a gyermek ér-
zelmeit, így ezen keresztül őt magát 
sem. Nagy tanítás ez gyermeknek és 
pedagógusnak is!

„Tudni kell a bocsánatkérést el-
fogadni és szívből megbocsáta-
ni is...”
Melyik téma bizonyult a legnehezebb-
nek?
Nagy tanulság. Mindig a legnehezebb 
a bocsánatkérés és a sérelmek megbo-
csátása. Nem csak gyereknek, felnőtt-
nek is. Sokszor elintézzük a dolgokat 
egy „bocsi”-val és továbblépünk, és 
azt gondoljuk, ennyi. Majd később 
jövünk rá, mennyi sérelmet okoztunk 
és hordozunk magunkkal, pedig csak 
akkor és ott, úgy igazán ki kellett volna 
tárni a szívünket és azt mondani „saj-
nálom, kérlek bocsáss meg”, vagy a 
gyerekek kedvenc „halandzsa” kifeje-
zésével „Ho`oponopono”:) Tudni kell 
a bocsánatkérést elfogadni és szívből 
megbocsátani is. Megadni a másiknak 
az esélyt, hogy helyrehozhassa azt, 

amit most nem jól tett, vagy 
mondott. Hányan küzdünk 
ezzel mi felnőttek is és milyen 
példát mutatunk? Elgondol-
kodtató.
Olyan ez mint egy lelki gya-
korlat?
Mindenképp. Egyetemes érté-
keket erősít meg, tudatosságra 
nevel, az én-tudat kialakulá-
sával párhuzamosan azt erősí-
ti, hogy a másikkal való har-
monikus kapcsolat nélkül mi 
sem tudunk jól lenni. A mai 
elszigetelődött világban arra 
fókuszál, hogy helyesen kom-
munikálj, kooperálj, hozd ki 

magadból azt, amiben jó vagy, és a 
másikban is erősítsd azt, amiben jó. 
Nem kell mindenkit szeretni, de elfo-
gadni - olyannak, amilyen, erősségei-
vel, pillanatnyi gyengeségeivel együtt 
- igen. 
Hogy lett a Csemeteliget Óvoda Örö-
kös Boldog Óvoda?
Az első sikeres év után pályáztunk, és 
a havi foglalkozásaink alapján elnyer-
tük a Boldog Óvoda címet. 
A következő évben csatlako-
zott hozzánk 2, majd az azt 
követőben még 3 csoport. 
Ez év elejétől közös eredmé-
nyes munkánk gyümölcséül 
az Örökös Boldog Óvoda 
címet viselhetjük. Az elmúlt 
időszakban több pedagógu-
sunk lett a „Hónap Pedagó-
gusa”, illetve a kreatív csa-
patmunka eredményeként 
két ízben is nyertünk „Hó-
nap Csoportja „ címet. Ezek 
nem csupán „címek”, okle-
velek, melyeket a falra lehet 
feltenni, hanem azt hiva-
tott elismerni, hogy jó úton járunk, jó  
szemléletet képviselünk. Olyan támo-
gatást, praktikákat adunk a gyerekek 
kezébe, amivel később könnyebben 
fognak megbirkózni az akadályokkal. 
Adódott már olyan helyzet, amikor al-
kalmazni tudtátok a megszerzett for-
télyokat? 
Korábban, a „Boldogító jó cseleke-
detek” hónapjaiban karitatív kezde-
ményezések keretében először me-
sekönyveket gyűjtöttünk rászoruló 
gyermekeknek és óvodáknak, majd az 
azt követő évben egy nagyon nehéz 

helyzetben lévő óvodának gyűjtöttünk 
játékokat, ruhaneműt. Megkértük a 
szülőket, hogy a gyermekekkel közö-
sen helyezzék el az óriás ajándékdo-
bozba a hozott holmikat. Megható volt 
hallgatni azt, ahogy a gyerekek mesél-
ték egymásnak, hogy ki melyik játékát 
ajándékozta oda.
A „Célok kitűzése és elérése” hónap-
jában korábban Ovis Olimpiát tartot-
tunk. Komoly edzések folytak: mini 
pingpong, „hasalós foci”, mini golf:) 
Volt küzdelem, volt ünnepélyes bevo-
nulás és éremosztás is. Soha más olim-
pián nem volt még 25-szörös döntet-
len, csak nálunk:) 
A sors iróniája, hogy idén a februári té-
mánk a „Megküzdési stratégiák” volt. 
Azt hiszem soha nem volt ilyen aktuá-
lis a téma, mint most.
Mik a további célok?
Mindenképp megtartani a címet és fel-
menő rendszerben minden 4-6 éves 
gyermeket és a velük foglalkozó pe-
dagógusokat bevonni a programba. 
Szerencsére nagyon sok ilyen irányú 
konferencia, workshop létezik, aminek 

keretében még jobban el lehet mélyül-
ni ebben az önismereti munkában. 
Szívből remélem, hogy ez a gondolko-
dás, szemlélet nem ér véget az óvodás 
évekkel, sőt kihat a későbbiekre is és 
- mint a tarisznyából a hamuban sült 
pogácsát – bármikor elővehető lesz.
A program részleteiről bővebben itt ol-
vashatnak: http://boldogsagora.hu/, 
illetve a foglalkozásokról az óvoda 
honlapján:  http://szodligetiovoda.hu/ 

kérdezett és válaszolt:
Fazekasné Saláth Mónika

A program alapja a szabad kommunikáció, az egy-
másra való odafigyelés és a pozitív megerősítés

Olyan támogatást, praktikákat adunk a gyerekek 
kezébe, amivel később könnyebben fognak meg-
birkózni az akadályokkal. 
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A vírushelyzet ellenére (vagy éppen 
amiatt) az élet nem áll meg Sződlige-
ten! Még decemberben pár lelkes em-
ber összefogott és ötletelni kezdett... 
és elindult a Zöld Leszek Egyesület!
A Zöld Leszek Egyesület egyik legna-
gyobb projektje a település további 
zöldítése, még több fa elültetése.
A tagok helyi lakosok, akiket szorosan 
összeköt a természet szeretete és a kö-
zös igény annak megóvására.
Célunk, hogy Sződliget élhetőbb, tisz-
tább, virágzóbb legyen. Szeretnénk 

nagyobb hangsúlyt 
fektetni a környezetvé-
delmi oktatásokra, az 
egyéni felelősségvállalásra, 
más egyesületek-
kel együttműködve 
közös programokat 
szervezni az itt la-
kóknak a lehetséges kör-
nyezetkímélő és környezetünket 
szépítő megoldásokról.
A jelenlegi vírus helyzetben online 
meetingeken és e-mailben ötletelünk 
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környezetünket szépítő megoldásokról. 

A jelenlegi vírus helyzetben online meetingeken és e-mailben 
ötletelünk egymással, több projekt megvalósításán is dolgozunk, melyeket hamarosan elkészülő 
honlapukon és facebook oldalukon is rendszeresen megosztunk majd. 

Ilyen projekt például a tavaly karácsonyi „Ajándékozz fát a fa alá!” felhívásunk, mely sikeres volt, s így 
lakossági felajánlásból 6 darab fa kerül elültetésre Sződliget közösségi területein, amint a 
korlátozásokat feloldják. 

A tavalyi faültetési akció példáján idén több hasonló rendezvényt is tervezünk és reméljük, hogy 
minél többen csatlakoznak majd hozzánk, hiszen a változás csapatmunka, melyhez mindannyiunknak 
köze van, és amelyben mindenki örömet talál! 

                                                                                                     Palotás Gabriella és Varga Magdolna 

                                                                            Zöld Leszek Egyesület 
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Faültetés Sződligeten 

A vírushelyzet ellenére (vagy éppen amiatt) az élet nem áll 
meg Sződligeten! Még decemberben pár lelkes ember 
összefogott és ötletelni kezdett… és elindult a Zöld Leszek 
Egyesület! 

A Zöld Leszek Egyesület egyik legnagyobb projektje a 
település további zöldítése, még több fa elültetése. 

A tagok helyi lakosok, akiket szorosan összeköt a természet 
szeretete és a közös igény annak megóvására. 

Célunk, hogy Sződliget élhetőbb, tisztább, virágzóbb legyen. 
Szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a környezetvédelmi 
oktatásokra, az egyéni felelősségvállalásra, más 
egyesületekkel együttműködve közös programokat szervezni 
az itt lakóknak a lehetséges környezetkímélő és 
környezetünket szépítő megoldásokról. 

A jelenlegi vírus helyzetben online meetingeken és e-mailben 
ötletelünk egymással, több projekt megvalósításán is dolgozunk, melyeket hamarosan elkészülő 
honlapukon és facebook oldalukon is rendszeresen megosztunk majd. 

Ilyen projekt például a tavaly karácsonyi „Ajándékozz fát a fa alá!” felhívásunk, mely sikeres volt, s így 
lakossági felajánlásból 6 darab fa kerül elültetésre Sződliget közösségi területein, amint a 
korlátozásokat feloldják. 

A tavalyi faültetési akció példáján idén több hasonló rendezvényt is tervezünk és reméljük, hogy 
minél többen csatlakoznak majd hozzánk, hiszen a változás csapatmunka, melyhez mindannyiunknak 
köze van, és amelyben mindenki örömet talál! 
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Konyhaker t je 
van? Szeretné 
biztos forrás-
ból, garantáltan 
vegyszermente-
sen beszerezni 

a vetőmagokat? Miért nem termeli meg 
magának? Nem tudta eddig, hogyan is fog-
jon hozzá? Minden kétséget eloszlat ez a 
hasznos és nem mellesleg szép kiadvány: 
Vetőmag önellátás a gyakorlatban.
A könyvet a Magház Egyesület (Magház 
Közösségi Hálózat A Mezőgazdaság So-
féleségért) tagjai írták, akik célul tűzék ki, 
hogy a kultúrnövények sokféleségének 
megőrzésén és bővítésén munkálkodnak a 
Kárpát-medencében. A könyv megjelenését 
a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési 
Központ támogatta. Ez a két szakmai szer-
vezet a garancia a tudományos alaposságra.
Kezdők és haladók is haszonnal forgathat-
ják ezt a könyvet, amiből sokat megtud-

hatunk a kultúrnövényeink eredetéről, a 
hazai és külföldi génmegőrzésről, a hazai 
vetőmag szabályozásról. Elsajátíthatjuk 
belőle azokat a botanikai alapokat, ame-
lyek szükségesek a magabiztos növény-
termesztéshez és a saját magfogáshoz. 
Növénycsaládokra lebontva megtaláljuk a 
leggyakoribb kiskerti növényfajok termesz-
tési leírását és magfogási tudnivalóit, illet-
ve a magbörzeszervezés kulisszatitkaiba is 
bepillanthatunk. A könyv végén pedig egy 

remek összefoglaló táblázatban könnyen 
megtalálhatjuk a legfontosabb tudnivalókat 
kedvenc vagy épp kérdéses kiskerti növé-
nyünkről, hogy mikor vessük, milyen sor 
és tőtávra ültessük, és még számos hasznos 
információ, amelyre szükségünk lehet a 
kertészkedés során.
Végül, de nem utolsósorban szemet gyö-
nyörködtető formában kapható a könyv, mó-
kás-kedves illusztrációkkal, rengeteg fénykép-
pel, természetesen újrahasznosított papíron. 
Minden kertész könyvespolcán ott a helye!
És, hogy miért is ajánljuk itt: mert a Mag-
ház Egyesület honlapján keresztül megren-
delhető, és postaköltség nélkül átvehető a 
Sződligeti Közösségi Ház könyvtárában!!!
(A könyvtárban van egy kölcsönözhető pél-
dány, ami nagy népszerűségnek örvend...)

Fotó(k): Bori Dániel
Szilágyi Krisztina 

Zöld Leszek Egyesület

Vetőmag önellátás a gyakorlatban
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Bővült, szépült iskolánk
Szívderítő eseményre került sor a Sződligeti 
Gárdonyi Géza Általános Iskolában.
Sződliget Község Önkormányzata sikeres 
pályázatának köszönhetően új épületrésszel 
bővült iskolánk, melyben négy tanterem ka-
pott helyet. Az első osztályos tanulók ha-
tártalan lelkesedéssel vették birtokukba a 
földszinti két új tantermet, ahol új környe-
zetben, új bútorok fogadták a diákokat.
Hogy milyen az osztály a gyerekek szemé-
vel? 

„ Szép tiszta és nagyon világos!”
„ Van meleg víz, és a csapnál 

szép a csempe!”
„ Nem kell sokat lépcsőzni!”

Az emeleti két tantermet a felsősök vehetik 
birtokukba matematika és történelem órá-
kon.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy 
iskolánk lehetőséget kapott a megújulásra.
Köszönettel tartozunk még a Váci Tankerü-
leti Központnak, hogy iskolánk kátyús, be-
tonozott udvarát aszfalt borítással látták el, 

Élet tavasszal
Iskolánkban szeptember óta folyama-
tos a tanítás. Digitális oktatásban több 
osztály részesült, akik utána visszatér-
hettek az iskola falai közé tanulni.

ezzel is hozzájárulva a biztonságos, szép 
környezet kialakításához.
Továbbtanulás
A 2020/21-es tanévben felvételiző diákok 
számára komoly kihívást jelentett, hogy a 
gyorsított ütemben átalakuló, és még ki-
forratlan szakképzési rendszerhez hogyan 
tudnak alkalmazkodni végzőseink. A nyol-
cadikosoknak most a gimnáziumi, a tech-
nikumi és a szakiskolai képzés közül kellett 
választaniuk: a választék szélesebb ugyan, 
de a minőséget is meg kell becsülni, a köz-
ponti felvételi eredményei, majd a szóbeli 
vizsgák döntenek arról, hogyan sikerül to-
vábblépni. 
Versenyek, vetélkedők
A téli hónapokban online zajlottak a ver-
senyek is.
Bolyai Matematikai Csapatversenyen, me-
gyei forduló:
 2. helyezés -  Memhölczer Ádám, Veréb 
Norbert -  4.b osztály
 Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei 
forduló:
 3. helyezés - Bella Zsombor, Kozma Le-
vente és Simon Vince - 7. osztály 
Varga Tamás Matematika Verseny 2. fordu-
lójába jutott Simon Vince 7.b., Pukk Nóra 
7.a. és Simon Ádám 8.a osztályos tanulók. 
Kalmár László Matematika Verseny orszá-
gos döntőjébe jutott be Rutkay Ádám 6.b 
osztályos tanuló.

Bolyai Természettudományos 
Csapatverseny:
„Természeti csapások” 6.b – 4. hely    Antal 
Ágoston, Lányi Péter, Rutkay Ádám, Szalay 
Soma „ No name” 7. évfolyam     -- 7. hely    
Bella Zsombor, Mitrovic Márk, Simon Vin-
ce 
Az „Indulj el…”  kéktúrás vetélkedőn nyolc 
felső tagozatos, négy fős csapat is indult. 
Az internetes vetélkedő kihívás a gyerekek-
nek, tudásukra, kitartásukra egyaránt szük-
ség van. A várva várt túrára a vírushelyzet 
miatt sajnos még várnunk kell. 
Az ötödik osztályos tanulókkal benevez-
tünk az Iskolagyümölcs- és Iskolazöldség 
Program „Neveljetek palántát” programjá-
ra. A magok már megérkeztek, de sajnos a 
közös borsó-, répa- és reteknevelésre nem 
kerülhet sor, a résztvevők otthonukban ne-
velhetik majd fel a kis palántákat. 
A felsős természetismeret szakkörösökkel, 
mivel nem mehettünk ki az iskola kapuin 
kívül, benti programokat szerveztünk: a kü-
lönleges háziállat-bemutatókon kívül, fog-
lalkoztunk a téli madáretetéssel, átültettük 
és áthelyeztük az egészségvédő héten be-
ültetett futónövényeket, paprika és petúnia-
magokat ültettünk és létrehoztunk egy mini 
csemetekertet a biológia terem ablakában. 

Kröel-Dulayné 
Varga Magdolna

A kialakult járványhelyzet miatt rendhagyó módon emlékeztünk 
meg a kommunizmus áldozatairól Dóra Zoltán történelem tanár 
film összeállításával, valamint az 1848-as szabadságharc hőseiről. 
Műsorainkat online formában vetítettük le minden osztálynak.

Ünnepségek, megemlékezések

Az idei március 15-i ünnepség megemlé-
kezését az 5. évfolyamos tanulók szorgos 
munkájával és lelkes segítségével sikerült 
videóra rögzíteni, és ezzel maradandó él-
ményhez juttatták társaikat.
A farsangi programokat osztálykereten be-
lül tartották meg az osztályok, a telet bú-
csúztatva. Bízunk benne, hogy a leendő 
első osztályosokat is meg tudjuk majd hív-
ni, és megmutatni nekik a szép épületet, a 
programokkal tele iskolánkat.

Szabó Bernadett



A megpályázható lakás címe: 
Sződliget, Kossuth Lajos u.8.  
Megtekintési időpontokat 
az önkormányzati honlapon tesszük közzé. 

A pályázat részletes feltételei
A bérleti jog pályázati eljárás útján nyerhető el, maximum 
5 éves határozott időre szól, nem hosszabbítható meg, nem 
cserélhető el (sem állampolgári csere útján, sem másik la-
káspályázaton) és nem ruházható át.
A pályázatot kizárólag pályázati kiírás melléklete szerinti in-
gyenes nyomtatványon lehet benyújtani, mely a Sződligeti 
Közös Önkormányzati Hivatalban igényelhető. 
A pályázatot azok a 35. életévüket be nem töltött házaspá-
rok, illetve élettársak nyújthatják be, akik
a.) közül a pályázat benyújtásakor legalább az egyik fél a 
30. életévét még nem töltötte be,
b.) a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat 

másolatával, az élettársi viszonyt bejegyzett közjegyzői 
nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják,
c.) vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén vala-
mely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára la-
kás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek együttes 
összege 2021. évben havi minimum 50.000 Ft,
d.) a szükséges nyilatkozatokat megteszik (befogadó nyilat-
kozat).

A Pályázónak vállalnia kell, hogy nyertes pályázat esetén az 
élettársi kapcsolatot bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba 
vételről szóló okirattal igazolja a bérleti szerződés megkö-
tése előtt.
A Pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a lakás havi köz-
üzemi költségeit megfizeti.
A bérleti díj mértékét a Képviselő-testület évente állapítja 
meg. Ez az összeg 2021-ben 50.000/hó, amely az egyéb 
szolgáltatások díját nem tartalmazza.

Az Önkormányzat a megpályázható lakóegységgel határozott idejű elhelyezést 
biztosít azon fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők számára, akik 

készek és képesek végleges lakáshoz jutásukat 5 éven belül önerőből, lakás-elő-
takarékosság vállalásával megoldani.

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

A lakásba a bérlő a házastársán, élettársán és születendő 
gyermekén kívül senkit nem fogadhat be.

Érvénytelenségi okok
A pályázat érvénytelen, ha
a.) nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) adják be,
b.) nem az arra rendszeresített nyomtatványon adják be,
c.) hiányos vagy nem egyértelmű és ezért elbírálásra alkal-
matlan,
d.) a nyomtatvány első oldalán szereplő adatok nem egyez-
nek a benyújtott igazolásokkal,
e.) a pályázati kiírás alaki és tartalmi követelményeinek nem 
felel meg,
f.) határidőn túl nyújtották be.

A bérleti jog elnyerését kizárja, ha
a.) a pályázók közül valamelyik fél lakóingatlannal rendel-
kezik,
b.) a pályázók valamelyikének köztartozása áll fenn.

Tájékoztató a kötelezően benyújtandó mellékletekről
A pályázatban szereplő adatokat a pályázat benyújtásakor 
hiteles okirattal (pl. személyi igazolvány, bankkal kötött 
szerződés, jövedelemigazolás stb.) igazolni kell. A nyom-
tatványon minden kérdésre értelemszerűen válaszolni kell, 
azoknál a kérdéseknél, ahol a nyomtatvány több válasza-
dási lehetőséget jelöl meg, ott a megfelelő szöveget alá kell 
húzni.

A pályázatokhoz kötelezően benyújtandó mellékletek:
1. a.) Házassági anyakönyvi kivonat (másolat, az eredeti ok-
mány bemutatásával).
b.) Élettársi kapcsolatot a nyomtatványban található nyilat-
kozattal lehet igazolni
(Figyelem! Nyertes pályázat esetén az élettársi kapcsolatról 
bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazo-
lás szükséges a bérleti szerződés megkötése előtt!)
2. A pályázók – a pályázat benyújtását megelőző – 6 havi 
nettó átlagjövedelmére vonatkozó igazolások (családtámo-
gatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hi-
vatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás, vagy tárgyévre 
vonatkozó határozat fénymásolata szükséges, vagy a NAV 
által kiadott, az előző évre vonatkozó jövedelem-igazolás.
Iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésben 
résztvevő pályázó esetében a tanulói és/vagy hallgatói jog-
viszony igazolása.
3. Szerződés megszűnése esetére egy másik lakásba való 
befogadó nyilatkozat (eredetben); magán- és egyéb tulaj-
donú lakás esetén a tulajdonjogot 30 napnál nem régebbi 
tulajdoni lappal igazolni kell.
4. Amennyiben már van meglévő lakás-előtakarékossági 

szerződés, abban az esetben az ezt igazoló bankszámla-
szerződés, továbbá igazolás az utolsó havi befizetésről (má-
solat, az eredeti bemutatásával).
5. A pályázók személyi igazolványának és lakcímkártyájá-
nak másolata.
6. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi iga-
zolás.
7. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anya-
könyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett 
(válás esetén gyermek elhelyezését igazoló bírósági végzés 
másolata, élettársak esetében pedig gyámhivatali határozat 
másolata).

A pályázat benyújtásának ideje és helye
A pályázatot ügyfélfogadási időben személyesen (vagy 
meghatalmazott útján) kell leadni Sződligeti Közös Önkor-
mányzati Hivatalban (2133 Sződliget, Szent István u. 34-36) 
2021. május 28-ig.

Az elbírálás szempontjai, határideje 
és a pályázók értesítésének módja

A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó
a.) a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtaka-
rékosságot vállal,
b.) vagy a pályázat benyújtásakor minimum egy éve ren-
delkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti la-
kás-előtakarékossági szerződéssel,
c.) 5 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,
d.) hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos sződligeti ál-
landó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel.
A pályázat elbírálásánál a már gyermekkel rendelkező pá-
lyázók előnyt nem élveznek, mivel nem szociális jellegű 
lakásigény kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz ju-
táshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, 
hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.
A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakásra a pályázatot 
elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő 
két pályázó, akivel a pályázat nyertesének visszalépése esetén 
a szerződést meg lehet kötni. Amennyiben a pályázat nyertese 
a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 
napon belül nem köti meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.
A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 
60 napon belül Sződliget Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete bírálja el. A döntésről a pályázók írás-
ban és hirdetmény formájában is értesítést kapnak.
Amennyiben az I-III. helyre rangsorolt pályázó a bérleti 
szerződést határidőben nem köti meg,  Sződliget Nagyköz-
ség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázat 
érvénytelenségének megállapításáról és a pályázati eljárás-
ból két évre történő kizárásról.



CHA CHA CHA
CHA CHA CHA

 

CHA CHA CHA 

 

Szemben az íróasztalommal, ahol folyamatosan 

„zseni kupi”  van, ez a táblácska függ a falon, ha 

feladnám és szemem égre meresztése előtt üres 

tekintettel a falra merednék…na akkor kell 

elolvasnom ezt a táblácskát…én tettem oda, én 

akartam. 

Lassan egy éve cha-cha-cházok ,a ritmust a 

vírus,vírus,vírus adja és miközben  magányos 

táncom járom a Közösségi Ház falai között, azt 

érzékelem, egy más világ van kialakulóban, amit 

egyelőre felkészületlen elménk az 

online,online,online harsogásával vél megoldani.  

Tanulunk, értekezünk, megbeszélünk, 

tornázunk,színházba járunk online….be- és kicsengetés, szünet és büfében sorban állás nélkül,  

értekezletek kávéillatos szünetei nélkül, otthon, otthonkában generált civil megbeszéléseken, 

nappaliban leterített jógaszőnyeges magányban izmot fejlesztve, kanapén elnyúlva ,mozi helyett 

sorozatok végtelen sorát bámulva. 

Cha-cha-cha dübörög a fejemben a ritmus és órákat bámulom a dupla betűnagyságú NEM,NEM,NEM 

krétabetűket és keresem miért, pontosabban hogyan legyen ez cha,cha,cha… ,lépjem már át a gyász  

tagadás,harag,alkudozás és depresszió fázisait, jöjjön már az elfogadás, ez van, ezt kell szeretni…nem 

jön, de miért nem jön? 

Cha,cha,cha,vírus,vírus,vírus,gondolkodj,gondolkodj, gondolkodj….. 

…napirendemben szinte rendszeres a kutyasétáltatás, szeretek és mostanság többet 

olvasok,megtudtam az arborétumok egy része nyitva van,havonta   rendszeresen találkozom a 

barátaimmal , keresztrejtvényt fejteni jó,sokkal többet foglalkozom az egészségemmel,a cékla leve 

kimondottan finom,az online színház is színház(acska) a színész az színész és  játéka ha az jó , akkor az 

jó ( mint Szirtes Ágié a Portugálban).  

Cha, cha,cha…van időm írni is, amíg , vagy már…ki tudja? 

                     
                     

                     
                     

                     
                     

              Cris 

CHA CHA CHA
Szemben az íróasztalommal, ahol 

folyamatosan „zseni kupi”  van, 
ez a táblácska függ a falon, ha 

feladnám és szemem égre meresztése előtt 
üres tekintettel a falra merednék... na ak-
kor kell elolvasnom ezt a táblácskát... én 
tettem oda, én akartam.

Lassan egy éve cha-cha-cházok, a rit-
must a vírus, vírus, vírus adja és mi-
közben  magányos táncom járom a 

Közösségi Ház falai között, azt érzéke-
lem, egy más világ van kialakulóban, amit 
egyelőre felkészületlen elménk az online, 
online, online harsogásával vél megolda-
ni.  

Tanulunk, értekezünk, megbeszé-
lünk, tornázunk, színházba járunk 
online... be- és kicsengetés, szünet 

és büfében sorban állás 
nélkül,  értekezletek 
kávéillatos szünetei 
nélkül, otthon, ott-
honkában generált ci-
vil megbeszéléseken, 
nappaliban leterített 
jógaszőnyeges magány-
ban izmot fejlesztve, 
kanapén elnyúlva, mozi 
helyett sorozatok végte-
len sorát bámulva.

Cha-cha-cha dübörög a fejemben a 
ritmus és órákat bámulom a dup-
la betűnagyságú NEM, NEM, NEM 

krétabetűket és keresem miért, pontosab-
ban hogyan legyen ez cha, cha, cha... 
,lépjem már át a gyász  tagadás,harag,al-
kudozás és depresszió fázisait, jöjjön már 
az elfogadás, ez van, ezt kell szeretni... 
nem jön, de miért nem jön?

Cha,cha,cha,vírus,vírus,vírus,gon-
dolkodj, gondolkodj, gondolkodj...
...napirendemben szinte rendsze-

res a kutyasétáltatás, szeretek és mostan-
ság többet olvasok, megtudtam az arbo-
rétumok egy része nyitva van, havonta 
rendszeresen találkozom a barátaimmal, 
keresztrejtvényt fejteni jó, sokkal többet 
foglalkozom az egészségemmel,a  cékla 

leve kimondottan finom,a 
z online színház is szín-
ház(acska) a színész az 
színész és  játéka ha az jó, 
akkor az jó (mint Szirtes 
Ágié a Portugálban). 
Cha, cha, cha... Van 
időm írni is, amíg, vagy 
már... ki tudja?

Cris


