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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Sződligeti Polgárok!
Településünk 1950-ben vált le Sződ községről és nyerte el 
Sződliget néven önállóságát. Ez pontosan 70 évvel ezelőtt 
történt. A képviselő-testület elképzelése szerint a 2020-as 
év jubileumi év lesz.
Mindössze 19 éve lakom ezen a településen, de már olyan 
sok alkalommal hallottam, hogy annak idején, mikor Sződ-
liget augusztus 20-án ünnepséget rendezett, az bizony há-
rom napig tartott. Sőt, mikor a váci városvezetés megtudta, 
hogy Sződligeten mi fog történni, lemondtak arról, hogy 
bármit is szervezzenek. És, hát azok micsoda ünnepek vol-
tak! Fellépett például a PA-DÖ-DÖ is…
Azóta sokat forgott a világ kereke. A sződligeti Duna-part 
a folyamszabályozás miatt megváltozott. A korábbi kavi-
cspart helyett iszapot pakol le itt a folyó. Ezért érdeklődés 
hiányában a strand elnéptelenedett. Ami érthető, hiszen 
ki szeret combig iszapban fürdőzni? Helyette kiépült egy 
kishajó kikötő. A park-színpadot sem lehet már felélesz-
teni. Átalakult szabadidő kultúra. Manapság inkább ösz-
szegyűjti a fiatal azt a 60-80.000 forintot és elutazik egy 
többnapos fesztiválra. A színpad befogadóképessége 350 
fő. Az elmúlt időszakban sem komolyzenei, sem könny-
űzenei rendezvénnyel nem sikerült még csak félházat sem 
produkálni. Le kell vonni a következtetéseket. Persze, ha 
valaki szeretné megpróbálni a rendezvényszervezést, azt 
szívesen támogatjuk, de közpénzt nem fogunk elégetni 
szabadtéri színpadi rendezvényekre.
A születésnapra tekintettel egy koncert erejéig visszahoz-
zuk a régi idők hangulatát.  Június 27-én régi ismerősként 
köszöntjük Sződliget főterén a PA-DÖ-DÖ-t. Hogy fokoz-
ni lehessen a jó kedvet, szeptember 13-án – a Ligetfeszt 
napján - Hooligans koncert lesz ugyancsak a Főtéren.
Tájékoztatni kívánom Önöket az aktuális fejlesztésekről is:
- 40 millió forintot fogunk idén útfelújításra költeni. Hogy 
mely utak kerülnek aszfaltozásra, arról később dönt a testü-
let.
- Márciusban megkezdődik pályázati pénzből az iskola 
bővítése. Ehhez a pénzhez még 1,5 milliót teszünk, mert 
szükséges kialakítani egy tűzivíz tározót.
- A Dunai fasoron megkezdjük a zebrák kialakítását. Erre 4 
millió forintot szánunk.
- A bölcsőde építése is megkezdődik idén. Ide 20 millió 
forint önrészt kell biztosítanunk.
- Tavaly sikeres volt, ezért idén is szeretnénk folytatni a 
sződligeti gyerekek külföldi táboroztatását Lettországban. 
Erre is beterveztünk egymillió forintot.
- Orvosokkal egyeztetve létrehozunk egy külön helyiséget 

orvos-beteg négyszemközti találkozóra. Erre a feladatra is 
elkülönítettünk több, mint 2 millió forintot.
- Civil szervezeteket kétszer akkora összeggel kívánja tá-
mogatni a testület, mint a múlt évben.
Nagyon sok olyan apróságnak tűnő, de milliós kiadá-
sokkal járó feladat lesz még. Olyanok, mint a ravatalozó 
felújítása, gátrendszer karbantartása, közvilágítás bőví-
tése és így tovább. Elmondható, hogy idén sem fogunk 
unatkozni.
Örömteli hír az is, hogy visszatér az élet a sződligeti sport-
pályákra is. Hétköznaponként a gyerekek foglalják el majd 
a focipályát. Szombati, illetve vasárnapi napra pedig egy 
sződi és egy váci csapat bérelte ki a területet. A befolyó 
bérleti díjból nem csak a focipályát tarjuk karban, hanem 
új aszfaltburkolatot kap a kosárlabdapálya is.
Szívből remélem, hogy 2020-ban is mindenki megtalálja 
majd a saját örömét egy-egy sződligeti eseményen, és átér-
zi azt, hogy Sződliget az a település, ahol élni jó.

Ez történt...
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Az elmúlt esztendő záró soros ülésére 
2019. december 13-án került sor. A 
testület teljes létszámban jelen volt. A 
napirendi sor megtárgyalása előtt Ké-
kesi Gábor alpolgármester kérdésére 
Juhász Béla elmondta: a Zöldliget Pro-
jekt Kft-t 10 évvel ezelőtt alapította az 
akkori képviselő-testület. A cég felélte 
a 12 milliós vagyonát, felszámolták, a 
mai napig a bíróságon folyik az eljárás. 
Három éve kell arra várni, hogy befe-
jeződjék a végelszámolás. 
A Napirend elfogadása után dr. Törő-
csik Edit válaszolt az érdeklődő állam-
polgárként jelenlévő Csányi Istvánné a 
polgármester szabadságmegváltását fir-
tató kérdésére. A jegyző felvilágosította 
a korábban sződligeti önkormányzati 
alpolgármestert, hogy az évekkel ez-
előtt hozott testületi határozat nem 
írja felül a törvényeket, amely alapján 
eljárt az ügyben a mostani testület. 
Az első napirendi témaként elfogadott 
2020-as munkatervből kiderült: kevés 
kivételtől eltekintve idén is minden 
hónap második pénteki napján tartja 
soros ülését a testület, melyet megelőz 
majd az azon a héten hétfőn tartandó 
Pénzügyi bizottsági munkanap. 

Sződligeti WiFi-pontok

Kérdés és vita nélkül egyhangúlag el-
fogadták a gyepmesteri feladatok el-
látásáról szóló beszámolót, majd az 
adóhátralékokról és kintlévőségekről 
szóló előterjesztésből kiderült: min-
den eddiginél alacsonyabb a sződligeti 
lakosság tartozása az önkormányzat 
felé. Mint arról előző lapszámunkban 
írtunk, nagyközségünk 15 ezer eurót 
nyert a WIFI4EU pályázaton. Ennek 
felhasználására megtették az első lépé-
seket és a következő helyeket jelölték 

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. február 
14-én megtartott ülésén egyhangú szavazással elfogadta a település idei 
költségvetését.

Továbbra is a beszedett gépjárműadó 40 %-a marad a településnél, 60 
%-át minden hó 15. napjáig utalni kell a Magyar Államkincstárnak. A helyi 
adók nem emelkednek, az önkormányzat új adót nem vezetett be. 
A költségvetés megalkotásának főbb szempontjai:

1. Hitelfelvétel nélküli pénzügyi egyensúly 
2. A kötelező feladatokhoz szükséges kiadások biztosítása takarékos 

működtetéssel
3. Az önkormányzati szolgáltatások nívójának fenntartása
4. A szociális érzékenység megtartása: a hátrányos helyzetűek, a rá-

szorulók támogatása
5. A közterületek értékmegőrzése 
6. A fejlesztési célok teljesítésével a vagyon gyarapítása

A büdzsé egyensúlyi főösszege 637 millió 115 ezer forint. Az önkormány-
zat tervezett adóbevétele 123 millió 250 ezer forint. Működési bevétele: 
232 millió 160 ezer forint. A központi költségvetésből származó bevétel: 
304 millió 443 ezer forint.
Az összes működési kiadás 506 millió 465 ezer forint. A beruházásokra 43 
millió 789 ezer, a felújításokra bruttó 48 millió 400 ezer forintot tartalmaz 
a büdzsé.  Az utóbbiak közül:

- útfelújítás: 34 millió 646 ezer Ft
- orvosi rendelő: 1 millió 575 ezer Ft
- iskolai konyha: 787 ezer FT
- ravatalozó: 787 ezer FT
- Közösségi Ház ablakcsere 315 ezer Ft

(Ezen összegek nettó értéken értendők.)

Sződliget Nagyközség részletes költségvetése a település hivatalos webol-
dalán (szodliget.hu) is megtekinthető.

Összefoglaló
képviselő-testületi ülésekről

A Sződligeti Hírforrás legutóbbi számának megjelenése óta három, az éves munkatervekben szereplő 
ülést tartott Sződliget Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. Az alábbiakban az ezeken 

hozott fontosabb döntéseket foglaljuk össze.

meg, mint lehetséges közösségi inter-
netes (WiFi) pontokat: főtér, vasútállo-
más, orvosi rendelő, a 2-es út melletti 
zöldséges, lakópark, Üvegház Étterem 
és Közösségi Ház.
A folytatásban megállapításra kerültek 
azok az eddig csak helyrajzi számmal 
jelölt közterületi elnevezések, melyek 
például az ingatlanok tulajdoni lapjá-
ról hiányoztak. Döntöttek arról, hogy a 
befejeződött orvosi rendelő felújítással 
kialakított „magánrendelőt” a KALA-
BE Bt-vel kötött kölcsönszerződéssel 
hasznosítják. A decemberi tanácskozás 
zárásaként – egy pontos költségkimu-
tatást tartalmazó beszámoló igénylése 
mellett - közel 2 millió forintos ösz-
szegű átcsoportosításról döntöttek an-
nak érdekében, hogy a konyha munká-
ja zavartalan legyen. 

Az új év első testületi ülésére január 
17-én került sor. A napirend megtár-
gyalása előtt a polgármester bejelentet-
te, hogy két nyertes pályázat segítségé-

vel egy koncertre (Hooligans együttes) 
és egy könyvtárosi konferenciára lesz 
lehetősége Sződligetnek. Dr. Törőcsik 
Edit jegyző jelezte, hogy megvizsgál-
ják a települési ingatlanokra beadott 
építményadó bevallások tartalmát, ám 
előtte lehetőséget adnak az önkorrek-
cióra.

Behajtják a díjtartozásokat

Az egyhangúlag elfogadott napirendi 
sor elején kiderült: december végén 
közel 2 millió forint, gyermekétkez-
tetés után be nem fizetett összeggel 
vannak elmaradva a szülők. Emiatt az 
önkormányzat kezdeményezi fizetési 
meghagyások útján a tartozások be-
hajtását. Mivel öt éve nem emelkedtek 
az étkeztetés térítési díjtételei, most 
mintegy 10%-os drágulást szavaztak 
meg a képviselők. Nem generált vitát a 
Pénzügyi Bizottság előző évi tevékeny-
ségéről szóló beszámoló, sem az idei 

Sződliget 2020-as költségvetéséről

munkatervről benyújtott elképzelés, 
ezeket egyhangúlag elfogadta a testü-
let. 
Törvényi előírás, hogy akkor is be 
kell nyújtani a felettes szerveknek a 
következő 3 év várható hiteltörlesztő 
ütemezését, ha nincs felvett hitele az 
önkormányzatnak. Ezt megtették most 
Sződligeten is: beírták a nullákat a 
tervezetbe…Az ülés következő részé-
ben kuratóriumi tagokat választottak 
a Sződligetért Közalapítványba, majd 
az előző hónapban az élelmezésveze-
tő felé megfogalmazott kérésre érkező 
válaszhoz további kiegészítéseket kér-
tek be. Végül engedélyezték a Cseme-

teliget Napközi Otthonos Óvoda idei 
két zárva tartási időpontját. Eszerint 
az intézmény nyáron július 6-tól július 
31-ig (nyitás: augusztus 3. hétfő), télen 
december 28-tól január 1-ig (nyitás 
2021. január 3. hétfő) tart szünetet. 

A február 14-én megtartott munkaterv 
szerinti testületi ülés fő témája termé-
szetesen a település idei költségveté-
sének elfogadása volt. (A büdzsé főbb 
jellemzőiről külön írásban adunk tá-
jékoztatást.) Ám előtte még Kemenes 
Lajos érdeklődött egy, az M2-es bő-
vítése miatt   térítésmentesen átadott 
terület hátteréről. Válaszában Juhász 

Béla elmondta, hogy ez egy kormány-
hivatali utasítás volt, mely során nem 
lehetett érvényesíteni az egyébként 
hasonló esetekben kötelező eljárási 
szabályokat. 
A napirendek között szerepelt annak 
meghatározása, mely célok határozzák 
meg a foglalkoztatottak és a köztiszt-
viselőkkel szemben támasztott követel-
ményeket.
Ismét a testület elé került a konyha mű-
ködése, mely beszámoló alapján nem 
fogadták el az élelmezésvezető indo-
kait a feltárt magas hiányra vonatkozó-
an és több pontos kötelezést fogadtak 
el a helyzet normalizálása érdekében. 
Mivel immár 2 millión felüli a be nem 
fizetett iskolai étkezési díjhátralék, az 
50 ezer forintot meghaladó esetekben 
végrehajtás indult el, majd a következő 
lépcsőben a 20 és 50 ezer forint közötti 
hátralékosok vonatkozásában indul el 
a végrehajtási folyamat.
Elfogadták viszont a Gondozási Köz-
pont éves beszámolóját. Elhangzott: 
jelenleg vezető nélkül működik ez az 
intézmény. Ebben az anyagban pár 
érdekes adat is szerepel. A tavalyi né-
pességszám Sződligeten 4615 fő, 1601 
lakás van a nagyközségben, ezekben 
átlagosan közel 3 fő él. 
A testület kezdeményezi, hogy az M2-
es út bővítési munkálatai során kiter-
melt és Sződligeten tárolt közel 400 
erdei köbméter mennyiségű fa ingye-
nesen kerüljön az önkormányzat bir-
tokába, hogy azt a rászorulók részére 
tűzifaként átadhassa. A folytatásban 
Kovács Dávid Józsefet – bemutatko-
zása után - beválasztották a nyolcfős 
Idősek Tanácsába. Majd a törvényi 
előírásoknak megfelelően jóváhagyták 
a polgármester idei szabadságüteme-
zését.
A tanácskozáson több, ingatlant érintő 
előterjesztésről is döntés született.
- hozzájárultak egy, a Duna Liget lakó-
park területén lévő terület ajándékozás 
útján történő átvételéhez;
- egy esetben is megadták, egy másik 
esetben elutasították a közútkezelői 
engedélyt gázellátás kiépítéséhez;
- önkormányzati tulajdonba vesznek 
egy Dunai fasoron húzódó járdasza-
kaszt.
Az ülést követően került sor az idei 
első közmeghallgatásra, melyről külön 
cikkben adunk összefoglalót.
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Elsőként Demény Katalin tett fel kérdéseket többek között 
a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes előírásainak 
véleménye szerint kétséges érvényesüléséről, a helyi kitün-
tetési gyakorlatról, a konyhai hiány kialakulásának okairól, 
továbbá az önkormányzati honlap hiányosságairól. A pol-
gármesteri válaszban elhangzott például, hogy nem szeren-
csés évente a település legmagasabb kitüntetését kötelezően 
odaítélni.
Fenyvesi Boldizsár a demokrácia helyi érvényesülésének 
egyes szegmenseit bírálta, majd az Egészségház felújítási 
költségeinek megtérülését firtatta. A tavaly októberben a 
polgármesteri székért induló két jelölt – Juhász Béla és Fe-
nyvesi Boldizsár – vitájából kiderült: a megválasztott polgár-
mester inkább az itt élők egészségügyi kiszolgálását, válasz-
táson vesztes riválisa inkább a financiális érdekeket tartja 
elsődlegesnek. 
Ezt követően több megszólalásában összesen mintegy féló-
rás időtartamban Reményi Antal vette át a szót. Oly mó-
don, hogy nem egyszer félbeszakította újabb kérdéseivel, 
felvetéseivel a vá-
laszolókat. Mon-
dandójában szinte 
a település összes 
létező és képzelt 
gondjáról érdeklő-
dött, időnkét határig 
feszítve a többiek 
türelmét. 
Kalamaznik Károly-
né az Arany János 
utcaiak panaszát 
továbbította a kö-
zelben lévő lovarda 
kapcsán, ám  – mint 
megtudtuk – az 
illetékes hatóság 
többszöri ellenőr-
zés alatt sem talált 
kivetnivalót a mű-
ködésben. Arról pe-
dig senkinek sincs 
konkrét információ-
ja, hogy bővítenék az ottani tevékenységet.
Földszin Zsuzsa köszönetet mondott a horgásztó körüli 
problémák rendezéséért, bizonyos konkrét építkezések kap-
csán megkérdőjelezte a szabályoknak megfelelő beruhá-
zást, illetve panaszolta a Duna-parton tapasztalható élénk 
gépkocsiforgalmat.

Nagy érdeklődéssel kísért, tartalmas 
közmeghallgatás

Kemenes Lajos ezúttal is felvetette a vízelvezetés gondjait, 
továbbá sokadszor adott hangot annak a meggyőződésének, 
hogy elégtelen a nagyközség árvízvédelmi felkészültsége.
Somogyi István az egyik orvospraxis jövőjéről kérdezett. A 
polgármestertől megtudtuk, hogy dr. Bartha Györgyi közöl-
te: féléves határidővel befejezi a munkát, viszont praxisjogát 
csak ő értékesítheti. 
Galbavi Krisztina a Szent István út-Határ út kereszteződés-
nek elégtelen közvilágítására panaszkodott és megemlítette: 
a megszaporodott építkezések nyomán sok helyen egyre 
rosszabb a járdák állapota. 
Jakab György felszólalása nyomán élénk polémia alakult ki 
a település közútjainak forgalomszabályozásáról, többen 
szorgalmazták, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket az 
általános sebességcsillapításra. 
Végül a Sződről érkező Kovács Gábor összefogásra bízta-
tott mindenkit annak érdekében, hogy akár a vasútmegálló 
környékét, akár Sződliget más területeit civil összefogással 
tegyék rendbe. Ehhez kapcsolódott Papp István is, aki azt 

is megemlítette: a Civilek Sződligetért Egyesület korábban 
rendszeresen takarította a vasútállomás környezetét, ám a 
MÁV-tól csupán kritikát és rosszallást kaptak munkájukért. 
A korábbi évek gyakorlata szerint Sződliget Nagyközség 
Önkormányzata idén még egy lakossági fórumot szervez 
majd az esztendő második felében. 

Megtelt a Közösségi Ház érdeklődő sződligetiekkel a település önkormányzatának idei első közmeghallgatására. A polgá-
rok szerteágazó témákat érintő kérdéseire Juhász Béla polgármester és dr. Törőcsik Edit jegyző válaszolt.

HAGYOMÁNYTEREMTŐ
KEZDEMÉNYEZÉS SZŐDLIGETEN
Gyászolni számtalan módon lehet. Le-
het elsiratni, vagy egy kis fekete sza-
laggal befelé fordulni, összeülni és 
anekdotázni az eltávozottról, mint az 
oroszok. Lehet talpig feketében, vagy 
fehérben, mint a franciák és a hinduk. 
Ahogy a nemzeti szokások, és a csa-
ládi hagyományok, személyes motivá-
ciók diktálják. Aztán az idő múlásával 
a fájdalom enyhül, a hétköznapok el-
mossák az emlékeket, majd mindent 
betakar a feledés. De lehet gyászolni 
építkezve, alkotó módon, ahogy ez 
most nálunk is történik! 

Legutóbbi számunkban olvashattuk 
polgármesterünk szívhez szóló nekro-
lógját, mellyel búcsúztatta a vonatbal-
esetben tragikusan elhunyt Bőcs Mi-
hályt és feleségét. 
És most Szemere István, aki saját maga 
is gyűjtő, és ezért elismerte és tisztelte 
Mihály munkásságát, megálmodott va-

lami nagyon szépet! Életre hívott egy 
olyan kuratóriumot, mely társadalmi 
munkában, költségvetés nélkül műkö-
dik, és egyetlen feladata hogy minden 
évben elismerésben részesítsen egy 
helybéli lakost, aki közösségformáló 
munkájával vagy művészi tevékenysé-
gével, alkotásával a tárgyévben kima-
gaslót teljesített. A kuratóriumban való 
munkára felkérést kapott Tari Istvánné 
Ida, és jómagam.   A kuratórium létre-
jöttét Szemere István a Művészek Ba-
ráti Körének évzáró vacsoráján ismer-
tette; a bejelentést a jelenlévők nagy 
örömmel és helyeslő egyetértéssel fo-
gadták. 

2020. február 4-én a kuratórium meg-
tartotta első ülését, ahol az alábbiakról 
határozott: 

– a kuratórium elnöke Tari Istvánné 
Ida;

– az évente átadásra kerülő emlék-
plakettet Bíró Ferenc készíti;

– az első év díjazottjának átadandó 
emlékplakett költségét a kuratórium 
tagjai magukra vállalják;

– a díj átadására felkértük Polgármes-
ter urat, aki a felkérést köszönettel 
elfogadta. A díj átadására minden 
év augusztus 20-án kerül sor, az ün-
nepség keretei között;

– a díjazott személyéről a kuratórium 
dönt, de – természetesen – nagyon 
számítunk a sződligetiek javaslat-
tevő együttműködésére. A javas-
lattételhez szükséges tudnivalókat 
időben eljuttatjuk valamennyi kö-
zösséghez. 

Szóval, egy már biztos: Bőcs Mihály 
nevét nem mossa el az idő!

                              Bíró Ferencné Judit

ILYEN MÉG NEM VOLT!
GYÜJTEMÉNYES KORTÁRS KIÁLLÍTÁS SZŐDLIGETEN

B. Tóth Éva és Gebora István alko-
tásai már nem egyszer szerepeltek 
a Sződligeti Közösségi Ház kiállító 
terében, most viszont a magán mű-
vészeti gyűjteményükből válogat-
tak az április 3-án nyíló kiállításra. 
Mivel művészbaráti körük széles 
alkotói spektrumban mozog így a 
grafikáktól az olajfestményekig, az 
akvarelltől a pasztell képekig szinte 
minden technika képviselve van a 
gyűjteményükben. Erre a kiállításra 
inkább a realista vagy a realistához 
közeli művészi ábrázolásokat vá-
logatták össze.  Szinte mindegyik 
alkotás a XXI- században készült 
így igazán napi friss válogatást lát-
hatunk.

Nem ragaszkodtunk egy kizárólagos 
témához, vagy mérethez, éppúgy 
lesznek miniatűrök, mint nagyobb 
méretű képek illetve akár több al-
kotó által készített festmény is. A 
teljesség igénye nélkül felsorolva 
láthatjuk majd Gebora László olaj 
és akvarell képeit, Ritók Lajos szén-
rajzát, Benk Kati lendületes akril 
festményét, Pósa Ede, Tarcsay Béla 
és Ősz P. Zoltán pasztellképeit, Bíró 
Ernő  akvarelljét. Grafikát és tusraj-
zokat  Boros Attila, Kiss István és 
Dudás László alkotásai közül. T. 
Szabó Magda szentendrei háztető-
it, Huber Vilmos expressziv soproni 
utcaképét.  Z. Réti Márta olaj képét 
és testvérének Réti Kamillának kü-

lönleges digitális alkotását. Külhoni 
alkotók közül, Pável Duliskovics,  
Szekeres Anton és Grabar Viktor 
festményeit. Holczhauser Zsuzsan-
na smirglipapírra készíti pasztell 
képeit, Répás Adrienn üveg alapra 
fest, Jámbor Mihályi Mónika  pedig 
többrétegű lemezre  ujjal festette a 
most kiállítandó alkotását, tőle egy 
linó metszetett is láthatunk. Portré 
festményeket láthatunk Kis Gábor-
tól, Orbán Lászlótól, Varga Anikó, 
Snyehola Anettől.  Végül megemlí-
tenénk egy különleges alkotást ami 
Erdélyben a Mezőbergenyei Alko-
tótáborban készült és nyolc alkotó 
festette a saját stílusát beemelve egy 
közös emlékképbe. 
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A visszajelzések alapján azt tapasztaltam, hogy a betegek-
nek nem az ellátás minőségével van gondja, a páciensek és 
hozzátartozók leggyakrabban arra panaszkodnak, hogy az 
orvos nem szentel nekik elegendő időt, hogy elmondhas-
sák, a betegség tünetei mellett valóban mi is bántja őket, 
mitől félnek ezzel kapcsolatban. Gondolok például egy da-
ganatos betegséggel küzdő betegre. A betegség és a kezelés 
miatt olyan problémákkal szembesülhet, mint a hajhullás, 
az impotencia, vagy épp az emlők műtéti eltávolítása. Ezek 
mind-mind olyan lelki problémákat okoznak, amelyekre ta-
lán az orvosok nem mindig fordítanak elegendő figyelmet a 
kezelés mellett, a betegnek viszont a mindennapjait alapja-
iban változtatja meg: befolyásolják életvitelét, párkapcsola-
tát, karrierjét. 
Ezért is kulcsfontosságúnak tartom az orvos-beteg talál-
kozást. Ekkor alapozhatjuk meg azt a fajta bizalmat, mely 
alapján a beteg úgy érzi, rábízhatja magát orvosára, meg-
oszthatja vele legbelsőbb félelmeit, kérdéseit, problémáit, 
melyeket akár magának sem merne kimondani. 
Biztos vagyok benne, hogy ezekben a dolgokban egyetér-
tünk. Ezért javaslattal szeretnék élni a külön orvos-beteg 
találkozó szoba kialakítására. Ezt egyébként jogszabály is 
előírja. Szeretném megtudni a véleményét arról tervről ami 
az alábbiakat tartalmazza:
- Jelenleg két háziorvosi rendelő található az egészség-
házban. Az egyik rendelő délelőtt a másik rendelő délutáni 
órákban üzemel. Átfedési idő a két rendelés között nincs.

- Az egyik rendelőnek (dr. Barta Györgyi) az alapterülete 
22,42m2, a másik rendelőnek (dr. Sípos Lajos) az alapterü-
lete 18,5m2.
- A két rendelőnek közös fala van, a falon ajtónyílás kiala-
kítható.
Az elképzelés szerint a két rendelőt összenyitnánk és tel-
jesen új bútorzatot kapnának oly módon, hogy déli falon 
zárható szekrényrendszert alakítanánk ki. Két új orvosi 
íróasztal, illetve asszisztensi asztal is telepítésre kerülne a 
hozzájuk tartozó számítástechnikai háttérrel. Ezzel a meg-
oldással ugyan egy teret használna a két orvos, de mindket-
tőjüknek lehetősége lenne a külön-külön felszerelés hasz-
nálatára.
A nagyobb alapterülettel bíró rendelőben folyna az általá-
nos rendelés és a kisebb alapterületű rendelő lenne a bi-
zalmi szoba, ahol megvalósítható lenne a négyszemközti 
orvos-beteg találkozó. A tervünkkel megkerestük a területi-
leg illetékes ÁNTSZ-t, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
van már precedens ilyen megosztott működésre, hiszen 
Dunakeszi Fóti úti rendelőben is hasonló felállásban dol-
goznak a háziorvosok. Részükről elfogadható lenne ez a 
megoldás. Egyetlen kitételük van, miszerint a két rendelés 
között egy fertőtlenítő takarításra van szükség.
Kérem a Tisztelt Doktornőt, hogy írja le a véleményét arról, 
hogy kivitelezhetőnek tartja-e ezt a megoldást.

Sződliget, 2020. január 30.

dr. Barta Györgyi háziorvos részére

Tisztelt Doktornő!

Az önkormányzat behajtja 
az étkezési díjtartozást

 

 

 

 

 

ÁGI VASALÁS 

HÁZTÓL HÁZIG 

30-900-4747 

agivasalas@gmail.com 

72 órán belül 

vagy 24 órán belül 

Keressen bizalommal! 

Még az előző esztendő végén jelezte 
a sződligeti önkormányzat, hogy ismét 
2 millió forint fölé emelkedett az óvo-
dai és az iskolai étkeztetési díjhátralé-
kok összege. Mivel a jelentős be nem  
fizetett ebédpénz a település kö-
zös kasszájából hiányzik, ar-
ról született elhatározás, hogy  
behajtásra kerülnek ezen összegek a 
fegyelmezetlen szülőktől.

Sződliget nem tud tovább hitelezni. 
Aki nem fizet, attól jogi úton hajtják 
be a pénzt. Általános ugyanis a véle-
mény településünkön, hogy akinek 
olyan az anyagi háttere, azt segítse az 
önkormányzat, de akiről kiderül, hogy 
egyszerűen csak nem akar fizetni, attól 
be kell hajtani. Érkezett a polgármes-
terhez olyan vélemény is, mely szerint 
nem tolerálható a végtelenségig a kö-
zös teherviselés megkerülése, mivel az 
akadályozza, hogy egyéb célok meg-

valósulhassanak. Az önkormányzat 
decemberi fellépése után a helyzet kis-
sé javult, de még manapság is jelentős 
az adósságállomány. 
Sajnálatos az a helyzet, hogy sok olyan 
szülő van, aki nehéz helyzetbe került, 
emiatt nem tud fizetni. Ám – mint ki-
derült - jó néhány olyan szülő is van, 
aki pontosan fizethetne, de nem akar. 
Elképzelhető, azért, mert szerintük az 
önkormányzat keze meg van kötve, 
nem egyszerű a családokon behajtani 
a tartozást. 
Juhász Béla polgármester szerint Sződ-
liget nem görgetheti maga előtt to-
vább az indok nélküli renitens szülők 
tartozását. „Valóban: a tartozásokat 
adók módjára nem lehet beszedni, de 
végrehajtón keresztül be fogjuk hajta-
ni a pénzt. Elsősorban a hosszú ideje 
fennálló kintlévőségre figyelünk majd 
oda. Ugyanis aki önzőségből, hanyag-
ságból, indokolhatatlanul nem rendezi 
a gyermeke étkezését biztosító költsé-
geket, az a fegyelmezett szülőtársakat 
is megkárosítja. Az önkormányzat jo-
gos követeléseit fizetési meghagyással 
vagy bírósági úton fogja érvényesíteni. 
És meg kell mondanom, hogy a végre-
hajtási díj nagyon komoly összeg, ami 
a felhalmozott alaptartozást jelentősen 
megemeli majd.” – mondta érdeklődé-
sünkre Sződliget polgármestere.
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a Váci Tankerületi Központ karácso-
nyi intézményvezetői értekezletét, 
ahol értékelték és megköszönték 
az intézmények éves munkáját. A 
rendezvényen egy kis műsorral és 
vendéglátással is kedveskedtek a 
résztvevőknek. Idén először ítélték 
oda, hagyományteremtő szándék-

kal, a Váci Tankerületi Központ „Az 
év intézményvezetője” díját, három 
olyan intézményvezető részére, akik 
a köznevelés területén kiemelkedő 
szakmai munkát nyújtottak a 2019-
es évben.

Simonné Kelemen Mária, a Sződli-
geti Gárdonyi Géza Általános Isko-
la intézményvezetője is a díjazottak 
között volt. „Csendesen, rendkívül 
nagy szakmai tudással és alázattal 
végzi feladatát. Szakmai rutinja és 
biztos tudása támaszt jelent a tanke-
rület kollégái számára, más intézmé-

nyeknek is szívesen nyújt segítséget” 
- hangzott el róla.

Gratulálunk és további sikereket kí-
vánunk munkájához!

Két, a kultúrát és a művelődést érintő 
pályázat is sikeresen zárult Sződliget 
számára. 
A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) két 
különböző kollégiumához nyújtot-
tunk be anyagot, melyek támogatták 
elképzeléseinket. A Közűvelődési 
Kollégium 300 ezer forintos támo-
gatást hagyott jóvá  egy egynapos 
konferencia szervezésére, ahova a 
községünkhöz hasonló egyszemé-

lyes közösségi színterek szakembe-
reit várjuk majd.
Nagy örömünkre egymillió forintot 
nyertünk el továbbá a Könnyűzene 
Kollégiumától, mely segítségével 
idén is lehetőségünk lesz egy ki-
emelt koncert megszervezésére, ami 
az idei évben a Hooligans együttes 
koncertje lesz a szeptemberi LIGET 
FESZT keretében.

Ugye senki nem akarja, hogy a 
motorjától megfosztott fűnyírója, a 
lemezborításától megfosztott hű-
tőgépe az erdő szélén végezze? Az 
önkormányzat évente többször tart 

elektronikus hulladékgyűjtést. Kér-
jük, hogy legyen türelemmel. Ne 
akarjon azonnal megszabadulni a 
rossz gépektől! Felelősek vagyunk a 
környezetünkért.

Segítsük
az iskolások

 papírgyűjtését!

Tájékoztatjuk a sződligeti polgá-
rokat, hogy iskolánk április 23-án 
és 24-én tervezi az idei papírgyűj-
tés megszervezését. E két napon a 
nebulók a település háztartásait is 
felkeresik, hogy minél több papírt 
összegyűjtve segítsék iskolájukat, 

ugyanakkor tegyenek a tudatos 
környezetvédelemért, továbbá 
megszabadítsák a lakosokat a szá-
mukra már használhatatlan papír-
tömegtől.

Kérjük a sződligetieket, támogas-
sák az iskolai akciót, fogadják sze-
retettel és segítőkészséggel tanu-
lóinkat. Az önkormányzat előre is 
köszöni együttműködésüket.

December 11-én tartotta

A 13. Magyar Rejtvényfejtők Nap-
ján (2020. 02. 02.) Tari Istvánné Ida a 
Könnyű percek kategóriában 1. l (72 
versenyző közül), a Skandinávban pe-
dig az 5. (97 közül) helyezést ért el. 
Gratulálunk!

Több Rezeda utcai
lakó jelezte,

hogy szeretnének kérni egy dom-
ború közlekedés tükröt a Liget 
panzió mögött található úttörés-
hez, a jobb beláthatóság biztosítá-
sára. Az önkormányzat teljesítette 
a lakók kérését. Kérjük használják 
a felszerelt tükröt az Önök bizton-
sága érdekében.

Sződligeti Vándor Fakanál
2020. 05.01.

Nyertes pályázatok A Civilek Sződligetért Egyesület ez 
évben is megszervezi a majálissal 
egybekötött főzőversenyt.

Az idén a környezetvédelem témája 
fogja keretbe a rendezvényt.
Nem egyszeri kampány a cél, hanem 
felhívni a figyelmet a téma fontossá-
gára, ötleteket adni a fenntartható, a 
gyakorlatban megvalósítható, élet-
szerű megoldásokra.
A megmérettetés tárgya: húsmentes 
egytálétel /hal sem lehet!/

Felhasználható alapanyagok:
- zöldség-gyümölcsfélék
- gabonafélék
- tojás
- tészták
- növényi olajok/pálmaolaj nélkül/
- természetes fűszerek
- Ízfokozó ételízesítők nem lehetnek

A zsűri értékeli az alábbi szempontok 
ötletes megvalósítását:

- az alapanyagok megválasztása
- az alapanyagok csomagolása, le-

szállítása a helyszínre
- hulladék keletkezésének mértéke, 

a hulladék összegyűjtése
- a létrehozott íz harmónia
- tálalás minősége
- evőeszközök, poharak csak újra-

felhasználhatók lehetnek

Főzni/sütni/ csak a helyszínen lehet, 
előfőzött alapanyagok felhasználása 
tilos. Fával és gázzal lehet a bográ-
csokat hevíteni, elektromos készülé-
kek használatát nem engedélyezzük, 
nem környezetvédelmi okok miatt, 
hanem ennek biztonságos felhaszná-
lását nem tudjuk megoldani.
Várjuk civil szervezetek, intézmé-
nyek, baráti társaságok, családok je-
lentkezését.

Jelentkezés:  2020. április 24-ig:  
somogyiistvan@upcmail.hu, 
mobil: 0620-9120596,
06-27-783003

Miért NE adjuk oda a rossz háztartási
eszközöket a hulladék vas felvásárlónak? 
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„Ahova elmegyek, oda belépek”
    beszélgetés Somogyi Istvánnal
Somogyi István családjával 2010. óta 
él Sződligeten. Túlzás nélkül mondha-
tó, hogy a civil élet egyik legmeghatá-
rozóbb személyisége.  A Civilek Sződ-
ligetért Egyesület ismertebb nevén 
CISZE egyik  megálmodója és több 
társával együtt létrehozója. A gaszt-
ronómia lelkes amatőrjeként pedig az 
évente május elsején megrendezésre 
kerülő Vándor Fakanál Főzőverseny 
szervezője, meg még mennyi minden!

Ideköltözésetek után egy évvel  
hoztátok létre a civilek egyesü-
letét, mi volt a fő célkitűzés?

Elsősorban környezetvédelem a köz-
ség szépítése és „zöld” célok szere-
peltek céljaink között.
A CISZE létrehozása csapatmunka 
volt. Voltak , akik örültek neki, vol-
tak akik felhúzták a szemöldöküket, 
de abban az időben minden mögött 
keresték a titkos összefüggés elméle-
teket. 
Később belekezdtünk egy nagyobb 
programba a „Liget, Erdő Tanösvény”-
létrehozásába, mely nagyrészt sikerült 
is. Kár, hogy kevesen ismerik és a van-
dál „látogatók a kihelyezett táblákat 
elhordják, tönkreteszik. A szervezet 
általam vezetett éveiben rendszeresen 
szerveztünk szemét szedést, takarí-
tást, de faültetések és persze a közös-
ségi rendezvények, vacsorák színesí-
tették a programot. A község határain 
túlmutató „híres” rendezvénnyé pedig 
az évek alatt a „Sződligeti Vándor Fa-
kanál főzőverseny vált, mely egyben a 
falu majálisa is. 

Ma már nem vezetője, de 
ahogy tapasztalom továbbra is 
aktív tagja vagy az egyesület-
nek.

Igen, családi és munkahelyi okok mi-
att lemondtam a csapat vezetéséről, 
de tagként továbbra is segítem a mun-
kát és ugyanolyan lelkesedéssel szer-
vezem a főzőversenyt, ragaszkodva 
a lefektetett szabályokhoz, évről évre 

érdekes kiírással éberen tartva a ren-
dezvényt.

Mit ért érdekességen?

Minden évben meghatározzuk, miből 
készüljenek az ételek. A tapasztalatok 
azt mutatják, hogy egyre több feltételt 
meg kell határoznunk, mint például 
nem lehet előfőzni, az idei évben a 
környezettudatosság jegyében kerülni 
kell az egyszer használatos műanya-
got is és a főzés technológiáján is szi-
gorítottunk. Nem egy fellángolásról és 
átmeneti kampányról van szó! Egy-
szerűen azt szeretnénk, ha egy ekkora 
létszámú rendezvény, tiszta körülmé-
nyek között, minimális hulladékkal, 
környezetbarát hulladék kezeléssel 
valósulna meg. Mottóként megfogal-
mazhatnánk azt is , hogy az általunk 
megtehetőt tegyük meg környezetünk 
védelmében. Bízom abban, hogy ez 
egy jó érzés mindenki számára.

Az idei évben miből készülje-
nek az ételek?
 
Nem a miből az idei lényeg, hanem 
a miből nem. Az idén húsmentes ver-
senyt hirdettünk.
Megjegyzem, azóta kapok hideget, 
meleget. A húsfogyasztás maximum 
a szarvasmarha hús tekintetében hoz-
ható össze a környezetvédelemmel, 
de itt egyszerűen arról van szó, hogy 
ilyen étel még nem szerepelt a prog-

ramban és szerintem egy érdekes ki-
hívás. Remélem sok kreatív megoldást 
fogunk látni.

Gondolom nem receptet,  
hanem kritikát kapott…

Igen. Pedig nagyon sok ízletes étel ké-
szülhet húsmentesen. Ennek az évnek 
a fő szlogenje a környezettudatosság 
lesz, ennek fényében született a dön-
tés több más apró, de fontos kitétel 
mellett, mint a példaként említett el-
dobható műanyag kerülése, szelektív 
hulladék gyűjtés megoldása a helyszí-
nen, mosogatható barátság pohár stb. 
Ha apró tettel, de ezzel a rendezvény-
nyel is szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra a világméretű problémára, ami 
a mértéktelen pazarlásból, műanyag 
használatból stb. ered. Ezen a ren-
dezvényen 200-250 ember van jelen, 
akiknek szeretnénk felnyitni a szemét 
és megmutatni tudatosabban, kis oda-
figyeléssel mennyi mindent tehetünk 
a környezetünk védelméért.

Miután lemondtál a CISZE  
vezetéséről nem telt el sok idő 
és a férfi nyugdíjas klub veze-
tője lettél, de a horgászok éle-
tében is a vezetőség tagjaként 
segíted a munkájukat.

Hát igen. Ahova elmegyek, oda belé-
pek, jó esetben taggá, rosszabb eset-
ben vezetőségi taggá, vagy vezetővé 
válok. Persze csak viccelek a „rosz-
szabb esettel”, igen megtisztelő az a 
bizalom, amit az egyes csapatoktól 
kapok. Egyelőre kerülöm az Okos 
nőket, nehogy oda is beléptessenek! 
Pedig őket is nagyon szeretem. De 
félre a tréfát én nagyon fontosnak tar-
tom a civil életet és nehezen tudok 
nemet mondani valamely közösség 
felkérésére. A mai politikai közérzet 
nagyon nem jó, igyekszem a magam 
módján békességet és gyűlöletnélkü-
liséget csempészni az emberek életé-
be ott ahol bizalmat szavaztak nekem 
és szervezhetem a közösség életét.  

Egyszerűen nem tudom elfogadni ezt 
a teljesen értelmetlen, káros megosz-
tottságot.  A  Férfi Nyugdíjas Klub élé-
re az ismert tragikus események után 
kerültem, mint a klub legfiatalabb 
tagja, majd száz százalékos szava-
zattal. Nem volt ilyen szándékom, de 
az élet így hozta. Igyekszem ápolni a 
hagyományokat, ennek a közösség-
nek a legfontosabb feladata, hogy  jól 
érezzék magukat a tagok, baráti, vi-
dám  klubnapok legyenek, sok beszél-
getéssel, mókázással. Fontos ebben 
a közösségben, hogy számíthatunk 
egymásra, barátok vagyunk, lettünk és 
leszünk a klubnapokon kívül is segít-
jük egymást. Nagyon büszke vagyok a 
főzőversenyre, ami évek óta töretlen 
népszerűségnek örvend, ami megint 
csak engem igazol. Ezen a napon 
elsimulnak az ellentétek, együtt van 
az amúgy egymásra haragos, főzünk, 
beszélgetünk, koccintunk, májusfát 
állítunk… sződligetiek vagyunk. A 
legfontosabb, hogy beszélgessünk, 
tiszteljük egymást és tegyünk félre 
minden elválasztó , megosztó, aktu-
álpolitikai zavaró tényezőt. A tapasz-
talatom szerint úgysincs semmi esély 
egymás megértésére, mert nincs meg 
hozzá a szándék a legcsekélyebb 
mértékben sem.
A gyönyörű horgásztavunkra is addig 
jártam horgászni, míg meggyőztek, 
hogy legyek az Horgászegyesület tit-
kára. Ez sem könnyű eset, mert a hor-
gászok világa egy „különös”világ.
Ráadásul egy rendkívül zárt –de nagy 

hagyományokkal rendelkező- egyesü-
letről van szó.
Nem is biztos, hogy beleillek ebbe a 
milliőbe, de a parton üldögélve a ter-
mészet varázsa mindenért kárpótol.

Munka, unoka, civil élet,  
van még másra is idő? Költői  
a kérdés tudom, hogy van még 
egy színpadra való hobby!

Egyre több időm lesz, reményeim sze-
rint, mert ettől az évtől már valóban 
nyugdíjas leszek, 47 év aktív munká-
ban eltöltött idő után  már szeretnék 
sokat játszani a 10 éves unokámmal 
horgászni, olvasni  ( szeretem a törté-
nelmi témájú könyveket)és gondolom, 
arra gondolsz, hogy zongorázni fogok.

Igen. Honnan a zongorázni 
tudás?
Gyermekkorom óta zongorázok, 8 
évet tanultam komolyzenét. Amikor a 
pályaválasztásra került a sor döntenem 
kellett, hogy zenész leszek, vagy más 
pályán indulok el.  Döntöttem, így ke-
rültem a Közgazdaságtudomány Egye-
temre, ahol közgazdász doktor képe-
sítést szereztem. A gazdasági életben 
a kereskedelem és az élelmiszeripar 
területén dolgoztam A zene azonban 
maradt hobbi és autodidakta módon 
képeztem magam tovább. Azóta is ze-
nélek a magam, barátaim és remélem 
a közönség örömére.  Kedvenc terüle-
tem az operett, musical, sanzon, de kis 
túlzással „mindenevő „vagyok.

Szerencsére ezek szerint  
Sződliget a barátod, mikor 
is hallgathatunk legközelebb?

Március 15-én a Pilvax kávéház és re-
formkori ebéd rendezvény keretében 
leszek én az „előétel”, két keringővel: 
ifjabb Johann Strauss Tavaszi Hangok 
és az elmaradhatatlan Kék Duna Ke-
ringővel szeretném köszönteni a ta-
vaszt. Persze lesz még az évben más 
alkalom is, amikor zongora elé ülök, 
de ez egyelőre legyen még titok.

Bányavári Pál fotói

ui: nem tudom miért csak most  
készült el ez az interjú… magam 
is meglepődtem amikor kiderült a 
lap hasábjain még nem kérdeztük  
Somogyi Istvánt, Pistát a hogya-
nokról, miértekről, elnézést kérek,  
szégyellem magam…                

Cris

Fűts okosan!
A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező.
A levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk. 

Az elmúlt években elkészített orszá-
gos légszennyező anyag kibocsátási 
leltárok adataiból kiderül, hogy nap-
jainkban a kisméretű szállópor kibo-
csátásához a legnagyobb mértékben a 
lakossági fűtés járul hozzá (több, mint 
80 %-kal). Emellett lényegesen kisebb 
a hozzájárulása a korábban fő problé-
ma-forrásnak gondolt iparnak (kb. 5 %) 
és közlekedésnek (kb. 5 %).
Nem mindegy, hogy mivel és hogyan 
fűtünk. A ország lakosságának a har-
mada energiaszegénységben él. Az 

energiaszegénység azt jelenti, hogy 
nincs pénz tüzelőre. Úgy kerüli el a 
megfagyást, hogy rongyokkal, festett 
préselt bútorlapokkal, vagy akár PET 
palackokkal fűt. Szerencsére Sződ-
ligetre nem jellemző az energiasze-
génység. Összesen 36 háztartás van 
olyan, ahol nincs gáz, ezért csak fával 
vagy szénnel tüzelnek. A 1600 ház-
tartás fűtési szokásairól nincs pontos 
felmérés, de a gyakorlati tapasztalat 
szerint kiegészítő fűtésként gyújtanak 
be a legtöbben a kályhákba. Sokan in-

formációhiány, vagy nemtörődömség 
miatt rádobnak a tűzre azt, ami éppen 
a kezük ügyébe kerül. Nekik készült 
ez a cikk. 
Amíg a földgáz használata esetén az 
egészségügyi szempontból legveszé-
lyesebbnek tekintett kisméretű részecs-
ke kibocsátás elhanyagolható, ezzel 
szemben a szilárd tüzelőanyagok 
elégetésekor nagy mennyiségű káro-
sanyag kerülhet a levegőbe.
A szilárd tüzelőanyagok között is nagy 
különbségek vannak. Amennyiben 
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szén vagy fa között kell választanunk, 
inkább a fát preferáljuk. Ha úgy dön-
tünk, hogy a szenet választjuk tü-
zelőanyagként, gondoljunk arra, hogy 
az olcsóbb, de rosszabb minőségű 
(magasabb kéntartalmú) barnaszenek 

és lignit használata során okozott lég-
szennyezettség is nagyobb.
A fa az emberiség történelmében a 
legrégebben használt energiahordo-
zók egyike. Amennyiben helyesen 
használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, 
úgy nem csak kevésbé szennyezzük 
a levegőt, ill. veszélyeztetjük saját és 
családunk egészségét, hanem a fűtés 
költségeit is jelentősen csökkenteni 
tudjuk.
A kandalló tüze meghittebbé varázsol-
ja otthonunkat és a fa tulajdonságából 
adódóan klímasemleges, megújuló 
energiaforrás. Azonban ha nem meg-
felelő módon helyezzük el a tűztér-
ben, jelentős mértékben szennyezi a 
levegőt és károsítja egészségünket. A 
helytelen tűzrakás egyik következmé-
nye a nagy mennyiségű füst. A füstben 
található ultra finom szálló részecskék 
a szervezetbe jutva súlyos egészség-
ügyi problémákat okozhatnak.
Ezek a nem kívánt káros hatások a 
következő néhány apró szabály be-
tartásával könnyedén elkerülhetők. 
A kulcs: a megfelelően száraz (20 % 
alatti nedvességtartalmú), kezeletlen 
hasábfa, lehetőleg magas fűtőértékű, 
keményfából. Legalkalmasabb erre 
a tölgy, különösen a csertölgy, bükk, 
akác, gyertyán fája.
A hasábokat a képen látható módon 
kell egymásra illeszteni. Az egészet te-
gyük a máglyánk tetejére és gyújtsuk 

meg. A tűz elkezd terjedni felülről le-
felé, füstmentesen.
Ennek a begyújtási technikának két 
fontos előnye van:
• a kezdeti láng nem kell, hogy átha-

toljon a fölötte lévő teljes rakaton, 
így miközben 
szárítja a fát, 
nem hűl le túl 
nagy mértékben, 
ezért tökélete-
sebb az égés;
• a hősugárzás 
hatására a tűz ter-
jedése fentről le-
felé, vagy elölről 
hátrafelé történik, 
így a bekészített 
fa fokozatosan 
bomlik el, ez-
zel elkerülhető 
az egyszerre túl 
nagy mennyiségű 

fagáz keletkezése, ami hirtelen na-
gyon nagy mennyiségű égéslevegőt 
igényelne (akár fél óra alatt közel 100 
m3). 

A máglyát azért nem szabad alulról 
meggyújtani, mert az induló láng az 
összes berakott hasábfán végigfut és 
közben nem tud felmelegedni, így sok-
kal később éri el a környezetkímélő, jó 
hatásfokú égéshez szükséges, magas 
hőmérsékletet. Ezen kívül a lassabb in-
dulás után majdnem egyszerre bomlik 
az összes hasábfa, és a keletkező na-
gyon nagy mennyiségű fagáz nem kap 
elegendő égéslevegőt. 
Azért is különösen fontos, hogy ne ke-
rüljön az égéstérbe színes, fényes rek-
lám újság, mert elégetésekor a bennük 
található, mérgező vegyületek a leve-
gőbe és a hamuba kerülnek, szeny-
nyezik a környezetet, közvetlenül ká-
rosítják saját és családunk egészségét. 
Ráadásul a tüzelőberendezést is káro-
sítják, a garanciát pedig a nem rendel-
tetésszerű használat miatt elveszítjük.
Begyújtás előtt a manuálisan szabá-
lyozható berendezéseknél a megfelelő 
mennyiségű égéslevegő biztosításához 
nyissuk ki a kályhaajtót vagy a kandal-
ló esetében a huzatszabályzót teljesen, 
majd gyújtsuk meg a begyújtó egysé-
günket. A tűz elkezd terjedni felülről 
lefelé, környezetünket és egészségün-
ket kímélve, füstmentesen. A megfe-
lelő levegőztetéshez szembetűnő se-

gítséget nyújt az alapszabály: amíg a 
tűznek látható SÁRGÁSVÖRÖS lángja 
van, a tökéletes égéshez a további leg-
több levegőt kell adni, amíg az KÉKES 
színbe megy át.
Kandallónál, ha nagy a hőigény és 
szükséges még rakni a tűzre, a pa-
rázs izzásának végével az égéslevegő 
adagolásának lezárása helyett újból 
rárakható néhány hasáb tűzifa. Ilyen-
kor mindig egy darab fahasábot vagy 
egy darab fabrikettet tegyünk az erős 
parázsba, de ne a tűzbe. A fabrikettet 
kizárólag az utánrakásra használjunk, 
begyújtásnál ne. A fatüzelési berende-
zések akkor működnek a legtisztáb-
ban, ha a gyártó előírásait betartjuk.
A tégla-, vakolt- vagy cserépkályha 
égésideje a tűzifa mennyiségétől füg-
getlenül, a mennyiséggel arányosan 
növelt tűztérméret és égéslevegő be-
vezetéssel, 70-90 perc. Legközelebb 
12-24-36 óra múlva kell  begyújta-
ni. Ezekbe a kályhákba az egyszerre 
betett egész napi mennyiségű tűzifa 
égéséhez óránként több mint 100 m3 
égéslevegőt kell biztosítanunk a nyitott  
kályhaajtón, vagy külön légcsatornán 
keresztül.
A nagy tömegű cserépkályhák eseté-
ben, ha a félig leégett tűzifára újabb 
hasábokat tennénk, akkor a friss tü-
zelőanyag leégése közben az addigi 
égésből elraktározott hőmennyiség 
jelentős része távozna a kéményen ke-
resztül. Így több tűzifát kellene eléget-
nünk. 
Hirtelen elégő tüzelőanyagot (fenyő-
fa tűlevél, gyaluforgács, dióhéj stb.) 
használni a túlfűtés elkerülése miatt 
nem szabad.   
Az izzó parazsat tartalmazó tűztérbe 
tilos nagy mennyiségű tűzifát betenni, 
mert a hirtelen nagy mennyiségű fagáz 
képződéséhez nem juthat elegendő 
égéslevegő és ezzel elégtelen égést ill. 
még robbanásveszélyt is okozhatunk. 
Gravitációs, tehát a kéményhuzat ál-
tal működő fatüzelés esetén a szálló-
por csökkentése miatt a tűztér alján 
ne alkalmazzunk rostélyt és így ha-
muajtót sem!  
A vegyes tüzelésű kazán nem hulladé-
kégető berendezés, mert a különböző 
hulladékok égetése mérgező saját ma-
gunkra és környezetünkre is.
forrás:
http://www.futsokosankampany.hu/

A Miénk a színpad sikeres kulturális 
bemutató után szinte minden osz-
tálynak minden héten akadt olyan 
program, mely színesítette napjait. 
A 7. a és b ill. a 8.b osztály korcso-
lyázni és bowlingozni volt karácsony 
előtt. Míg a 6.b osztály januárban és 
februárban tette ezt a sportolási ki-
kapcsolódást.

A karácsonyi műsort hagyománya-
inkhoz híven ebben a tanévben is a 
harmadik osztályosok adták elő. Mű-
sorukkal nagymértékben emelték az 
ünnep hangulatát.
Az iskola bejáratánál található virág-
cserepeket szép téli díszekkel ékesí-
tették az osztályok. A biológia terem 
felújítása, parafa díszítése a felső tago-
zatos diákok segítségével, alapítványi 
támogatással valósult meg.
Januárban az Alapítványi bál nagy si-
kert aratott, a vendégek jól érezték ma-

gukat, a 8. a és b osztályból 16 fiatal 
táncolta a nyitótáncot. Az idei bevételt 
zárható iskolai szekrényekre fordítják. 
Cél, hogy minden felső tagozatos diák-

nak legyen külön szekrénye, így min-
den tanórára csak az adott felszerelést 
viszi majd magával.
A Magyar Közút „Álomút” című rajz-
pályázatot hirdetett, melyre az iskolá-
ból 20 tanuló készített egyedi alkotást. 
Az első félév vége január 24-én volt. 
Február első hetében zajlottak a félévi 
szülői értekezletek.
Egy új és örömteli kezdeményezés vet-
te kezdetét. A Lázár Ervin Program ke-
retében minden diák részt vesz a tanév 
során színházi látogatásban. Decem-
berben a harmadik osztályosok a Váci 
Dunakanyar Színházban: A csillagsze-
mű című darabot nézték meg. Janu-
árban a negyedik osztályosok a Váci 
Cívitas Együttes előadásában interaktív 

hangversenyen és hangszerbemutatón 
vettek részt. Februárban a nyolcadik 
osztályosok a Pesti Magyar Színházban 
a Legyetek jók, ha tudtok című előadás 
résztvevői, míg a hetedik osztályosok 
a Madách Imre Művelődési Házban 
az Arany balladák - másképp című 
előadás résztvevői lehettek. További 
lehetőségekről később számolunk be. 
Február 20-án az iskola tanulói a Váci 
Ifjúsági Fúvószenekar koncertjét láto-
gatják meg. 
Az alsós tanulók farsangi projektnapon 
vesznek részt, míg a felső tagozatos 
diákok jelmezes farsangi bálon szóra-
kozhatnak a februári ünnepségen. A 
tavaszi időszakban sok verseny vár a 

diákokra. Érkezzenek felkészülten, ki-
pihenten a megmérettetésre.

További élménydús tanévet!
Szabó Bernadett

Tél az iskolában
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Sződligeti
Klímakérdőív
Az ipari forradalom óta az emberiség kőszén-, kőolaj- és földgázfelhasználása 
folyamatosan növeli az üvegházhatású gázok, mindenekelőtt a szén-dioxid, a 
dinitrogén-oxid és a metán kibocsátását. Széles körű tudományos meggyőződés 
alapján e gázok légköri koncentrációjának fokozatos emelkedése az elsődleges 
kiváltó oka a Föld éghajlatában megfigyelhető, mérésekkel igazolt változások-
nak. Az éghajlatváltozás világszintű változásai hazánkban is folyamatosan érzé-
kelhetők. Azért, hogy településünk is tegyen a mindannyiunkat érintő probléma 
mérsékléséért, megoldások kereséséért, Sződliget is elkötelezi magát a klímavé-
delem mellett, ehhez kérjük a Sződligeten lakó állampolgárokat, hogy a kérdőív 
kitöltésével segítsék a település klímastratégia és cselekvési terv kidolgozását! 

A klímakérdőív kitöltői között az Önkormányzat kisorsol 5 db kültéri komposzttartályt. Amennyiben részt kíván venni 
a sorsoláson, a kérdőív végén tudja megadni az email címét. Az adatokat a GDPR előírásai alapján, az önkormányzat 
Adatkezelési Szabályzata szerint kezeljük. A kérdőív online formában is kitölthető, keresse a település honlapján, illetve 
a Facebook-on. A kérdőívet 2020. március 22-ig lehet kitölteni és nyomtatott formáját a Polgármesteri Hivatalban, zárt 
borítékban, leadni.

Ön mennyire tartja fontosnak az éghajlatváltozás kezelé-
sét? (0 - egyáltalán nem fontos, 10 - nagyon fontos)

 0  1  2  3  4  5   6  
 7  8  9  10
Jelölje meg, melyek azok az éghajlatváltozás miatti jelensé-
gek, amelyeket gyakrabban érzékel mostanában, mint gye-
rekkorában!

KERT

 Szárazság a kertben
 Belvíz miatt tönkrement növényzet
 Kiirthatatlan, agresszív növények terjedése a kertben
 Kerti növények megbetegedése kórokozók miatt
 Egyéb

ÉPÜLET

 Befolyt esővíz a pincébe, lakásba
 Tetőben vagy villanyvezetékben esett viharkár
 Járda, kocsibejáró tönkrement fagy, vagy esőzés miatt
 A lakás szokatlanul felmelegedett, alig lehetett elviselni
 Egyéb

EGÉSZSÉG

 Kullancs, szúnyog vagy rovar miatti emberi megbetege-
dés

 Rosszullét a nyári kánikulában
 Allergiás, asztmatikus rohamok
 Egyéb

KÖZLEKEDÉS

 Időjárás miatt (nagy eső) nem voltak járhatóak a járdák

 Gépjárművel sem lehetett közlekedni a településen a 
vízátfolyások miatt

 Szélsőséges időjárás (szél, eső, hó) miatt leállt vagy 
nagy késésekkel működő közösségi közlekedés

 Hőség miatti rosszullét a járműveken
 Egyéb

Kinek kell az éghajlatváltozás mérséklésével foglalkozni? 
Bármennyi választ megjelölhet!

 Önnek
 Nagyvállalatoknak
 Helyi vállalkozásoknak
 Magyar Kormánynak
 Európai Uniónak
 Önkormányzatnak
 Civil szervezeteknek
 Kutatóknak, technológiai fejlesztőknek

Milyen épületben lakik? 

 Családi ház kerttel
 Társasház kerttel
 Társasház kert nélkül
 Egyéb

Mivel fűt? Többet választ is megjelölhet! 

 Gáz
 Fa
 Lignit
 Szén
 Földhő
 Napenergia
 Egyéb

Hány fok van Önnél otthon a nappaliban télen? 

 18 foknál hidegebb
 18 - 18,9 fok
 19 -19,9 fok
 20 - 20,9 fok
 21 - 21,9 fok
 22 - 22,9 fok
 23 - 23,9 fok
 24 fok és annál melegebb

Jelölje meg, melyik állítás igaz Önre! Több választ is meg-
jelölhet.

 Hőszigetelt épületben lakik
 Korszerű nyílászárók vannak az otthonában
 Újrahasznosítja a fürdővizet pl. takarításra,  

WC öblítésre
 Használja az esővizet pl. locsolásra
 Van biztosítása viharkárok esetére
 Termelői piacon vásárol
 Saját termelésű zöldséget, gyümölcsöt fogyaszt
 Szezonális termékeket eszik
 Háztáji húst eszik
 Nem eszik húst
 Nem eszik sem húst, sem tejterméket
 Komposztálja a konyhai zöld hulladékot
 Kútvízzel öntöz
 Háztáji állatokat tart
 Rendszeresen sportol

Mely hulladékot gyűjti szelektíven? 

 Egyiket sem
 Papír
 Műanyag
 Fém
 Üveg
 Zöldhulladék
 Veszélyes hulladékok (elem, elektronikai, gumi, fáradt 

olaj, sütőolaj, gyógyszerek, világítótestek)

Hétköznapokon mivel közlekedik a leggyakrabban Sződli-
geten belül? Több választ is megjelölhet!

 Gyalog
 Kerékpárral, rollerral
 Autóval
 Ismerősökkel közösen osztozunk egy autón
 Motorkerékpárral

Hétköznapokon mivel közlekedik a leggyakrabban Sződli-
geten kívül?

 Gyalog
 Kerékpárral, rollerral
 Közösségi közlekedéssel
 Autóval
 Motorkerékpárral

Mire lenne hajlandó, hogy Ön is aktívan hozzájáruljon 
Sződliget klímavédelmi intézkedéseihez?

 Autó helyett kerékpárra, közösségi közlekedésre váltani

 Részt venni autómegosztó rendszerben
 Háztáji húst enni
 Gyakrabban vásárolni termelői piacon
 Szezonális élelmiszereket fogyasztani
 Fát ültetni a saját kertben és közterületen
 Összegyűjteni az esővizet locsoláshoz
 Szemetet szedni közterületen
 Jelentkezni önkéntesnek az önkormányzat akcióiba
 Csökkenteni az otthona energiaköltségeit (pl. hűvösebb 

szoba télen, jobb árnyékolás nyáron)
 Időseket segítő programban önkénteskedni
 Egyéb
 Egyik sem

Melyek a legfontosabb dolgok, amivel Sződliget támogat-
hatná a klímavédelmet? Többet is megjelölhet!

 Ismeretterjesztő anyagok, képzések klímabarát témában
 Pénzügyi támogatás épületek korszerűsítésére
 Szakmai tanácsadás klímabarát témában
 Zöldfelületek fejlesztése, faültetés
 Közösségi közlekedés fejlesztése
 Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
 Időjárás előrejelző/monitorozó rendszer
 Egyéb

Az Ön neme:

 Nő
 Férfi

Kora:

 18 év alatti
 18 - 24 éves
 25 - 37 éves
 38 - 42 éves
 43 - 50 éves
 51 - 60 éves
 61 - 70 éves
 70 - év feletti

Legmagasabb iskolai végzettség:

 Általános iskola
 Középfokú iskola
 Felsőfokú iskola

Mennyire tartja magát „zöldnek”? (0 - nem foglalkozom 
ezzel a témával 10 - tudatosan foglalkozom vele) *

 0  1  2  3  4  5   6  
 7  8  9  10

Amennyiben szeretne részt venni a nyereménysorsoláson, 
adja meg  elérhetőségét,telefon, e-mail cím (nem kötelező)!

…………………………………………………………………

………………………………………………….......................

…………………………………………………………………

………………………………………………….......................

………………………………………………………………….
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Hazánkban széles körben elterjedt 
„népbetegség” a kerti hulladékok és 
az avar égetése. Kevesen tudják, hogy 
ez a tevékenység mennyire káros a 
környezetre és az emberi egészségre. 
Az értékes szervesanyagból az ége-
tés során hamu keletkezik, mely csak 
korlátozott mennyiségben alkalmas 
talajerő-utánpótlásra. Ezzel szemben 
komposztáláskor maradéktalanul el-
bomlanak a növényi részek és hasz-
nos humusz keletkezik. Egy átlagos 
kerti tűz, melyben vegyesen égetünk 
avart, fűnyesedéket és gallyakat, óriá-
si légszennyezést okoz. A nagy szeny-
nyezést elsősorban a rossz légellátás, 
az alacsony égéshőmérséklet, magas 
nedvességtartalom okozza. Például a 
növényi részekben lévő szén ugyan 
oxidálódik, de csak részben, és szén-
dioxid helyett szén-monoxid keletke-
zik, amely kis mennyiségben is mérge-
ző. De vegyük csak sorra, egy átlagos 
kupac (100 kg) elégetése során milyen 
anyagok keletkeznek és azok milyen 
hatással vannak a szervezetünkre:

Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 milliárd 
mikrogramm - μg)
Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, 
émelygés, a látás- és hallásképesség 
csökkenése.
Tartós hatása: a szívizmot ellátó ko-
szorúerek keringését csökkenti, előse-
gíti a koszorúér-elmeszesedést, szűkíti 

a koszorúereket, növeli a szívinfarktus 
kockázatát. Akadályozza a vér oxigén-
szállító képességét. Egészségügyi ha-
tárértéke 10000 μg/m³.
PM10 (10 mikrométernél kisebb leve-
gőben lebegő részecskék): 1,7-4,9 kg 
(= 1,7-4,9 milliárd μg)
Azonnali hatás: asztmás roham, légúti 
irritáció, szív és érrendszeri zavarok.
Tartós hatás: rákkeltő, immunrendszer 
károsító, szívinfarktus, agyérgörcs, 
tüdőgyulladás. Egészségügyi határérté-
ke 50 μg/m³.
Szénhidrogének: 1,5-2 kg Rákkeltők, 
mutagének, károsítják az immunrend-
szert. Ha a születés körüli időszakban 
jutnak be a szervezetbe, életre szólóan 
megváltoztathatják a hormonok terme-
lését.
Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió μg) 
Izgatja a szemet és a légzőszervet. Be-
légzése tüdővizenyőt okozhat, hatással 
lehet a vérre, okozhat methahemoglo-
bin képződést. Egészségügyi határérté-
ke 200 μg/m³.
Metil-etil-keton: 3,6 g Irritálja/izgatja a 
szemet és a légzőrendszert, hatása le-
het a központi idegrendszerre, toxikus 
hatása lehet az emberi reprodukcióra.
Etil-benzol: 3,3 g Irritálja/izgatja a sze-
met és a légzőrendszert, hatása lehet a 
központi idegrendszerre, hatással lehet 
a májra és vesére, rákkeltő, hatása le-
het az emberi reprodukcióra.
Sztirén: 6,8 g Irritálja/izgatja a szemet 

és a légzőrendszert, belégzése tüdővi-
zenyőt okozhat, hatása lehet a közpon-
ti idegrendszerre, lehetséges emberi 
rákkeltő, halláskárosodást okozhat, 
hatása lehet az emberi reprodukcióra.
Fenol: 3,3 Az anyagnak hatása lehet a 
központi idegrendszerre, szívre, a ve-
sére, okozhat görcsöket, kómát, szív-
működési zavarokat, légzési elégtelen-
séget, ájulást.
Dibenzo-furán: 0,45 g Rákkeltő anyag, 
károsíthatja a hormonrendszert. Szü-
letési és fejlődési rendellenességeket 
okozhat, immunrendszert károsíthatja, 
a szervezetben felhalmozódik, nem 
bomlik le.
Benz-a-pirén: 0,06 g (=60 millió na-
nogramm) A BaP az egyik legveszé-
lyesebb vegyület, a WHO szerint az 
I. veszélyességi kategóriába tartozik, 
egészségügyi határértéke 1 nanog-
ramm/m3. Az anyag emberi rákkeltő. 
Öröklődő genetikus károsodást okoz-
hat az emberi csírasejtekben. Állatkí-
sérletek arra utalnak, hogy ennek az 
anyagnak toxikus hatása lehet az em-
beri reprodukcióra. 

A fenti példában szereplő kupac avar 
elégetésével annyi PM10 részecske 
jut a levegőbe, mely kb. 90 millió 
köbméter levegőt szennyez el egész-
ségügyi határérték felett. Ez ma egy 
közepes település teljes légköre egy 
őszi estén.

Az ultrafinom részecskék (PM2,5) 
hazánkban évente mintegy 11 970 
ember idő előtti elhalálozását okoz-
zák az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség 2017. évi jelentése sze-
rint. Ez 129 400 életév elveszté-
sét jelenti évente, tehát aki emiatt 
a szennyező miatt halálozik el idő 

előtt, átlagosan 11 évet veszít éle-
téből az Európai Bizottság által ké-
szíttetett tanulmány szerint. A szeny-
nyezés okozta kár hazánkban évente 
eléri a nemzeti összjövedelem (GDP) 
19%-át Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) szerint. A legveszélyesebbek 
az un. ultrafinom részecskék, melyek 

a tüdőből 20 perc alatt közvetlen a 
véráramba jutnak, és okoznak súlyos 
elváltozásokat, érrög képződéshez 
járulnak hozzá. A Levegő Munkacso-
port ezért végez ilyen méréseket, hi-
szen a legveszélyesebb szennyezőre 
érdemes odafigyelni.

Nagybátyám egy Pest környéki telepü-
lésen lakik, Szentendre mellett. Családi 
ünnepeken látjuk egymást. Keresztelő, 
esküvő, bár az utóbbi években inkább 
temetések. Ilyenkor mindig mellém ül 
az asztalnál és osztja nekem az észt. 

Úgy érzi, hogy segítségemre lehet. 
Persze füstölög is sokat nekem a saját 
települése miatt. Tanácsot is kér, mert 
hát én hivatalos ember vagyok. A két 
legutóbbi találkozónkon a kisboltok 
bezárásával volt elfoglalva.
- Figyelj már polgikám! Te még ilyet 

úgyse hallottál. Már a harmadik kis-
bolt is bezárt a faluban. Érted te ezt? 
Hova menjek, ha kell valami?

- Ferkó bátyám! Hova jársz vásárolni? 
Kérdeztem érdeklődően.

- Mindenhova! Megjönnek az akciós 
lapok és megnézem hol mi olcsóbb. 
Tudod, hogy van. Kevés a nyőgdíj. 
Tejért elmegyek az Auchanba, húst 
a Lidlben vettem meg. Akciós volt a 

sertéscomb. Láttad volna milyen gyö-
nyörű! A Tescóban meg 7 Ft volt a vi-
zeszsemle darabja. Ha már ott voltam 
vettem tejfölt is. Tudod azt az olcsób-
bik fajtát. A frissföl felirattal.

- De hát akkor mi baj?
- Hogy hogy mi a baj? Sára odatette a 

levest főni, mikor eszébe jutott, hogy 
nincs húsleveskocka. Elszaladtam 
volna a boltba, de már nincs bolt! 
Érted te ezt? Miért nem nyit a tanács 
egy boltot? Vagy miért nem csinál 
olyan vállalkozóbarát környezetet, 
vagy hogy rossebbe is hívják.

- De ott van a Coop! Azzal meg mi ba-
jod van?

- Ne legyél már ilyen érthetetlen! Tu-
dod milyen drága az? 14 forintot is 
elkérnek egy kifliért. Hát ki tudja azt 
megfizetni? Nem vagyok én millio-
mos. Kéne egy olyan szociális bolt. 
Tudod milyen!

- Ferkó bátyám. Önkormányzat nem 
folytathat kereskedelmi tevékenysé-
get. Aztán meg vállalkozói szabadság 
van. Az nyit kisboltot, aki akar. Uno-
kaöcséd nem dolgozik már két éve. Itt 
lakik a szomszédodba. Ott az utcára 
nyíló garázs. Tök jó volna benne egy 
kisbolt. Nem akar nyitni?

- Elment az eszed? Hát ott álljon egész 
nap és várja, hogy valaki vesz egy 

csokor petrezselyemzöldjét? Te tanult 
ember vagy! Kiszámoltad már milyen 
órabére lenne? Megaztán itt állna 
meg az a sok kocsi. Egész nap csak 
csapkodnák az ajtókat. Tudod, hogy 
Bözsike nénéd beteges. Nem lenne 
egy perc nyugta sem a fékcsikorgás-
tól.

- Bocsáss meg Ferkó bátyám, de elfe-
lejtettem. Mondtam már visszakozva 
az egész ötlettől. Hol lenne neked jó 
az a kisbolt? Kérdeztem elhaló han-
gon.

- Hol, hol? Ekkora marhaságot. Hát 
ott a Vargáék üres boltja két utcával 
odébb. Tudod, ami virágos volt ad-
dig, amíg Jolán nyugdíjba nem ment. 
Bolondok ezek a Vargáék, hogy nem 
nyitnak egy kisboltot. Látod mekkora 
szüksége lenne rá a falunak! Beszélj 
már velük, te mégiscsak egy hivatalos 
ember vagy.

Égetés vagy egészség?

Mi történik, ha valaki begyújtja
a kerti „füstgyárat”?

Mit okoz a részecskeszennyezés (PM10, PM2,5)?

HOL BOLT, HOL NEM BOLT

Mi is az a Pilvax és reformkori ebéd?
Majd tíz évvel ezelőtt, az akkor nagyon 
aktív Baba-mama klub gondolt egy na-
gyot, hogy jó lenne egy kimondottan 
kicsi gyerekeket kiszolgáló játszótér. A 
gondolatot tett követte és az egyik első 
kezdeményezések között megnyitot-
ták március 15-én a Pilvax kávéházat 

a Közösségi Házban. A bevételt teljes 
egészében a játszótér létrehozására 
fordították a megannyi más felajánlás 
mellett. 

A sikeres programból hagyomány lett, 
minden évben más-más, de a Kö-
zösségi Házhoz kötődő, kapcsolódó 
kezdeményezést támogatva történt 
az adománygyűjtés. A kávéházba a 
Sződliget lakói ajánlják fel a sütemé-
nyeket, szendvicseket, kávét, teát s 
tartozékait (cukor, citrom, méz) és az 
ünnep napján az ide látogatók eze-
ket megvásárolva, elfogyasztva tá-
mogathatják az akciókat. Három éve 
ezt a kezdeményezést egy először 
vacsora, majd pedig reformkori ebéd 
is kiegészíti, az Éppen ráérek klub 
munkájának köszönhetően. Ebéd-
re minden esetben az akkori kor-
nak megfelelő ételt készítenek, idén 
2020,- Ft/2 adag áron lehet a Házban 

elfogyasztani, vagy 
elvinni. Az ebédre 
előzetesen regiszt-
rálni, jelentkezni kell a Közösségi 
Ház elérhetőségein.
(kovacscris@freemail.hu, 27-504-058, 
messengeren Kovács Krisztina nevére, 
sms-ben 06-30-511-6260)
Vágyainkért várjuk!
Közösségi Ház és Könyvtár
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KÉZMŰVES  GYEREK  TÁBOR 
Sződligeten
A hagyományoknak megfelelően, 
idén is lesz kézműves tábor!
Az idei tábor az újrahasznosítás 
szellemében zajlik majd. Minden 
megunt, kidobásra szánt holmiból 
készítünk valami szépet, valami újat. 
Természetesen a hagyományos ko-
rongozás, batikolás, bőrözés is prog-
ramon lesz.
Időpont: 2020. július 06–július 10. 

Tekintettel arra, hogy a maximális 
létszám 15 fő, a jelentkezési hatá-
ridő: május 31. 
A résztvevőknek részletes programot 
küldünk.

Jelentkezés és információ: 
Email:
biro.ferencne.judit@gmail.com
Tel.: 06-30-2700-989

Egyházközségünk a következő programokat tervezi 2020-ban:

Hónap Esemény

Március 28. IV. Nagyböjti Jótékonysági Futás- gyűjtés az újonnan épülő bölcsedébe játékokra, eszközökre

Április 4. Három falu keresztútja- Indulás Sződligetről, érkezés Sződre
5. Virágvasárnap
9. Nagycsütörtök
10. Nagypéntek
11. Nagyszombat
12-13. Húsvét

Május Bátorságpróba

Június Férfi- illetve nőnap a plébánián
22-26 Ministránstábor Nyíregyházán

Július 9-18- Gyalogos zarándoklat Hidasnémetiből Krakkóba az Isteni Irgalmasság Bazilikájába
20-24 Napközi tábor a plébánián- 9-14 óráig a sződligeti plébániára várjuk a gyermekeket. 
Ára: 10.000.ft
27-31 Hittantábor Tiszafüreden- Költsége 23.000. ft.

Augusztus 14. Oltár megáldása- Szentmise keretein belül ünnepélyes szentelés

Szeptember Őszi Liget Zenés Esték
13-20 Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Történelmi Kincskeresés

Október Egyházközségi zarándoklat Legnicába, Lengyelországba.

November Adventi várakozás

December Karácsonyvárás

Az egyházközség a programok változtatási jogát fenntartja! Részletek az esemé-
nyekhez közeledve lesznek!

Az egyházközség által szervezett nyári táborok:
A tábor 
neve

Időpont Kor-
osz-
tály

Hely Étke-
zés

Program Költség Pedagógus

1. Napközi-
tábor

Július 20-24
(hétfőpéntek)

9.00.-14.00. 
óráig

1-8.
osz-
tály

Sződ-
ligeti 
plébánia

1x
étke-
zés

A tábor helyszíne a 
sződligeti plébánia, 
ahol vallásos szel-
lemben szervezzük a 
programokat. Kirán-
dulás, kézműves- és 
sport programok 
várják a gyerme-
keket. 

10.000,- Szaniszló atya

Földvári Katalin

2. Hittantá-
bor
(ottalvós)

Július 27-31
(hétfő-pén-
tek)

3-8.
osz-
tály

Tiszafü-
red

3x
étke-
zés

A tábor hittanos 
gyermekek részére 
szól! Tábor program-
jai között szerepel a 
Poroszlói Öko-
centrum, kaland-
park, Tisza tavi 
fürdőzés, játékok, 
beszélgetések.

23.000,- Szaniszló atya

Földvári Katalin

https://www.facebook.com/SzodligetiRomaiKatolikusEgyhazkozseg/
Egyházközségünk weboldalán többek között hitéletünkről, csoportokról,
osszáriumról talál részletes leírást!

Hit- és erkölcstan órára való 
jelentkezés kérdései

Hol tájékozódhat a szülő arról, 
hogy az adott állami iskolában 
mely egyházak szerveznek hitta-
nórát és mi az elérhetőségük?

Gyermeke iskolájában az iskola 
honlapján, plakátokon (és más, 
helyben megszokott módon) te-
szi közzé az iskola, hogy mely 
felekezetek jelezték a kötelezően 
választható hit- és erkölcstan meg-
szervezési szándékukat. Közread-
ják az illetékes egyházközség elér-
hetőségeit is.

Mit kell tennem, ha az elsős gye-
rekem részére a hit- és erkölcstant 
szeretném választani?

A beiratkozáskor, de legkésőbb áp-
rilis 30-ig kell nyilatkoznia az isko-
lában arról, hogy melyik tantárgyat 
választja a gyermeke számára.

Ha erkölcstant választom az egyik 
évben, van-e lehetőségem a követ-
kező évre a hit- és erkölcstan órát 
választani a gyermekem számára?

Igen, mind az erkölcstanról, mind 
a felekezeti hit- és erkölcstanról 
van átjárás a másik tantárgy felé. 
Május 20-ig kell jelezni az iskola 
felé a változtatási szándékot.

http://szodliget.vaciegyhazmegye.hu/

SZŐDLIGETI RÓMAI KATOLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG
„ ...akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van! ” Róm 8,28

GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Sződliget, nyári tábor kínálata:

…újra kezdődnek a kerti munkák, 
házunk környékének takarítása,a téli 
hónapok után a porták rendbe tétele, 
néhány gyakran feltett kérdésre vála-
szolunk ezzel kapcsolatban:

Köteles vagyok rendben tartani a kerte-
met, telkemet? 

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

Kinek kell ápolni a házam előtti fákat, 
bokrokat?

Az ingatlantulajdonos kötelessége az 
utcai bokrok metszése. Ebben az év-
ben különösen sok panasz érkezett az 
elhanyagolt utcai növényzetre. Autó-

TAVASZODIK

2020. június 16-19. napközis tábor 8.00-16.00 iskolában 18.000Ft 1-5. osztályosoknak

2020. június 22-26. napközis tábor 8.00-16.00 iskolában 23.000Ft 1-5. osztályosoknak

2020. június 16-18. kézműves tábor 8.00-16.00 iskolában 14.000Ft 5-8. osztályosoknak

2020. június 29-július 03.  angol nyelvi tábor iskolában  22.000Ft 1-6. osztályosoknak

2020. június 22-27. vízitábor, Sárvíz-Sió-Duna  40.000Ft 5-8. osztályosoknak

A táborokban napi háromszori, a vízi táborban négyszeri étkezést biztosítanak a gyerekeknek.

kat karcoltak meg a szabadon burján-
zó ágak.
Kell-e engedélyt kérnem a kertemben 
és a házam előtti fa kivágására? 

Az ingatlan előtti fa kivágása engedély-
köteles. A kivágott fát pótolni is szük-
séges. A saját kertben lévő fa kivágásá-
hoz nem kell engedély. 

Kinek kell rendben tartani a háza előtti 
fákat és a vízelvezető árkot?

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

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e vasár-
nap a füvet? 

Nem! Vasárnap és ünnepnap bármi-
lyen zajt keltő munkák (fűnyíró-gép, 
kapálógép, betonkeverő, fűrész-gép 
stb.) végzése tilos.

Polgármesteri Hivatal

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

Ügyfélfogadás:
Sződligeti Közös 
Önkormányzati Hivatal
Hétfő  8.00 – 12.00   13.00 – 17.30
Szerda 8.00 – 12.00   13.00 – 16.30
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MINDEN CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTT

…várjuk a babákat és a mamákat 
10 órától a Közösségi Házban. A 
klubfoglalkozások keretében dal- és 

Hétfő 08:00 Jóga 14:00 Számítógépezési lehetőség 17.00 Jóga

Kedd 08:30 Torna 10:00 Baba-mama klub 15.00 havi egy alkalommal
      Női nyugdíjas klub

Szerda 08:30 Gyógytorna 17:00 Jóga 18:00 Gerinc torna

Csütörtök 10.00 Ráérek klub 18.00 Én kosaram átadás 16.00 havi egy alkalommal
      Férfi nyugdíjas klub

Péntek 08.00 Torna 10.00 Angol tanfolyam (haladó) 16.00 művelődő közösségek
      találkozásai,
      havi egy alaklommal
      Testületi ülés

Szombat 15.00 havi egy 9.00– havi egy alkalommal
  alakalommal 12.00 kézműves foglalkozások
  Okos nők klubja

programsorozat keretében tartottuk 
első mesélő délutánunkat a Közössé-
gi Házban. Sajnos az előzetes nagy 
érdeklődés ellenére a foglalkozás-
ra nem érkeztek meg a kis hallgatók 
nagy része, igazolt távolléttel, beteg 
volt. Jó hír, hogy lesz még ilyen alka-
lom, országos rendezvény nélkül is, de 
addig is olvassanak mesét kicsinek és 
nagynak, egy tanulmány szerint már az 
anyuka pocakjában lévő gyermekre is 
hat a dolog…íme egy a sok ezerből:

Visszajött a répa
Igen nagy hó esett, a völgyeket, a he-
gyeket mind magas hó takarta. A nyu-
szinak elfogyott az ennivalója, útnak 
indult hát, hogy szerezzen valamit.
Egyszer csak boldogan kiált fel a 
nyuszi:
— Hohó! Két répát találtam!
Megette az egyik répát. Maradt még 
egy. Azt gondolta a nyuszi: Nagy a hó, 
hideg az idő. A csacsi otthon van, bi-
zonyára nincs mit ennie. Elviszem ezt 
a répát, hadd lakjék jól!

Szaladt a nyuszi a csacsi házához, ha-
nem a csacsi nem volt otthon. Letette 
a répát, s otthagyta a csacsi házában. 
Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő 
is ennivaló után járt. Talált is egy nagy, 
édes krumplit, örömmel hazavitte. Be-
lépett a csacsi a házába, meglátta a ré-
pát, csodálkozott nagyon:
— Hát ez hogy kerül ide?
A csacsi megette az édes krumplit, az-
tán azt gondolta: Nagy a hó, hideg az 
idő. A bárányka otthon van, bizonyára 
nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a ré-
pát, hadd lakjék jól!
Szaladt a csacsi a bárányka házához, 
hanem a bárányka nem volt otthon. 
Letette a répát, s otthagyta a bárány-
ka házában. Azért nem volt otthon a 
bárányka, mert ő is ennivaló után járt. 
Talált is egy káposztát, örömmel ha-
zavitte. Belépett a bárányka a házába, 
látta ám a répát, csodálkozott nagyon:
— Hogy került ez ide?
A bárányka megette a káposztát, aztán 
azt gondolta: Nagy a hó, hideg az idő. 
Az őzike otthon van, bizonyára nincs 

mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, 
hadd lakjék jól!
Szaladt a bárányka az őzike házához, 
hanem az őzike nem volt otthon. Le-
tette a répát, s otthagyta az őzike há-
zában. Azért nem volt otthon az őzike, 
mert ő is ennivaló után járt. Talált is 
egy karalábét, örömmel hazavitte. Be-
lépett az őzike a házába, látta a répát, 
csodálkozott nagyon:
— Hát ez hogy került ide?
Az őzike megette a karalábét, aztán azt 
gondolta: Nagy a hó, hideg az idő. A 
nyuszi otthon van, bizonyára nincs mit 
ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd 
lakjék jól!
Szaladt az őzike a nyuszi házához, 
hanem a nyuszi már jóllakott, és aludt 
édesen. Az őzike nem akarta feléb-
reszteni a nyuszit, letette hát a répát, s 
otthagyta. Felébredt a nyuszi, s nagyra 
nyitotta a szemét csodálkozásában:
— Ejnye, visszajött a répa! Nohát! — 
gondolkozott egy keveset a nyuszi, s 
hamar kitalálta, hogy csak a barátai 
hozhatták neki ajándékba.

Közösségi Ház és Könyvtár
Sződliget Szent István u. 29. • Telefon: 27/504-058 • E-mail: kovacscris@freemail.hu
könyvtári nyitva tartás: hétfő 13.00-18.00, kedd 9.00-12.00  havonta egyszer szombaton (külön kiírás szerint) 10.00-12.00

Állandó programok 2020. januártól

játéktanulás, majd pedig közös játék 
és beszélgetés várja az anyukákat. Az 
elmúlt hónapok eseményei színesed-
tek egy közös karácsonyfa díszítéssel 
a kisgyerekes játszótéren, de az ablak-
ba ajándékot is hagyott a Mikulás. Az 
egyre nagyobb létszámú klub hasznos 
időtöltés lehet , lehetőséget nyújtva 
az ismerkedésre, közösségi életre ba-
bának,mamának. A klub ideje alatt a 
könyvtár is nyitva tart, ahol szép szá-
mú mesekönyv várja a kicsiket és sok 
modern szakkönyv a gyermek nevelé-
sével, fejlesztésével kapcsolatosan  a 
szülőket.

2020. február 15-én, a Kultúrházak Éjjel Nappal

Kedves Vendégeink!

A  Közösségi Ház 
2020. március 2-4. között festés miatt, 
március 19-31. között technikai okok 
miatt ZÁRVA tart.

Megértésüket  köszönjük!

Új könyvek
 érkeztek

a könyvtárba 

márciusban 14-én
10.00-12.00

leszünk szombaton nyitva
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A Sződligeti Nemzeti Bizottság 1945. 
február 21-én alakult meg, felada-
ta az igazolások kiállítása, rendőrség 
szervezése, a szeszgyár üzemeltetése 
és a telep irányítása volt. Július 25-én 
megtartott ülésük legfontosabb témája 
Sződliget-telep önállóvá válásának, il-
letve az ezzel kapcsolatos igény meg-
fogalmazása volt. Javaslatukat évekkel 
később a Kormány elé terjesztették, így 
1949. december19-én megszületett a 
belügyminiszteri rendelet (5203-118-
16/1949), amely önálló község alakí-
tását elrendelte, mégpedig szervezeti 
egység szerint nagyközséggé. 
Sződliget nagyközség megalakulását 
1950. március 13-án hirdették ki, visz-
szamenőleges, 1950. január elsejei ha-
tállyal. A dokumentumot Siftár József 
vezető jegyző írta alá. Ekkor még fél 
évig dolgozott az immáron önálló te-
lepülésen az első és egyben az utolsó 

bíró Fischer Józsefné. Hivatalát 1950. 
január elsejétől október elsejéig látta 
el. A községi választások megtartása 
után ugyanis megkezdte munkáját az 
első Sződligeti Tanács, melynek az 
elnöke Takács László volt. A március 
13-i bejelentéssel megkezdődött a fel-
készülés „a Magyar Népköztársaság 
felszabadulásának ötödik évfordulója” 
megünneplésére, amely egyben a köz-
ség első hivatalos ünnepsége volt.
Magáról az ünnepség előkészületé-
ről és lezajlásáról így ír Gyenes Já-
nos „Sződliget története” művében. 
„A Sződligeti Állami Általános iskola, 
Óvoda és a Csörög-telepi Állami Nép-
iskola  közös  ünnepélyét április 3-án 
este 7 órától tartotta a kultúrteremben. 
Megjelent 450-500 fő, sokan az abla-
kokra kapaszkodva nézték az előadást. 
Baranyai János köszöntötte a megje-
lenteket, az élmunkásokat, és a község 

„Szinte Mindenki nevében írhatnám az 
előbbi mondatokat aki már lakhelyéül 
nem Sződligetet választotta, és azok 
nevében is akik élvezhetik a Duna 
közelségét, az otthonos, családias kis 
község csodáit. Ezért hoztuk létre Fa-
cebook-os nosztalgiázó kis csoportun-
kat Sződliget anno néven, melyben 
mára több mint 450 csoporttag emlé-
kezhet a régmúlt (2000-es évek előtti 
)idők történéseiről, rengeteg leporolt 
fénykép, emlékezések által. 
Az indulás előtt kaptam Papp Istvántól 
2 nagy mappát, tele volt régi, sződli-
geti vonatkozású fényképpel. Semmit 
sem meséltek számomra, majdnem 
mind idegen volt de mégsem tudtam 

elengedni őket. Feltöltögettem őket a 
csoportba és előtárult a múlt, feltörtek 
az emlékek az idősebb lakók részéről 
és kerekedett a történet, egyre többen 
kaptak kedvet és kihúzva a fiókokat 
kerültek elő olyan fotók melyek le-
het feledésbe merültek volna…. Mára 
ezernél több fotó ( épületekről, közös-
ségekről) érdekességek megszűnt vál-
lalkozásokról, anno itt élt olyan embe-
rekről akik hírét vitték a kis községnek, 
rengeteg újságcikk, gyűjteményekről 
beszámolók színesítik az oldalt. Tud-
ták Önök, mennyire népszerű volt 
az Apolló Filmszínház, más néven a 
Sződligeti Mozi? Vagy a „Babagyár”, 
ahonnan az elkészült babák sok kis-

Sződliget önállóvá válása
„Mert szeretjük Sződligetet. Mert nem tudunk és nem 

is szeretnénk elszakadni szeretett kis községünktől”

lány számára volt meglepetés a kará-
csonyfa alatt? Emlékeznek a Malom 
történetére, vagy a „régi” elemi iskolá-
ra netán a Lovardára? Bárkit szívesen 
látunk a csoportban akinek szintén 
kedves hely Sződliget. Ha csak olvas-
gatni, emlékezni szeretne, vagy szíve-
sen porolja le és ossza meg velünk azt 

a kincset ami lapulhat a fiók mélyén… 
Akinek nincs lehetősége de szeretné az 
oldalon megmutatni a saját „kincsét”, a 

Közösségi Házban és a Könyvárban le-
hetőséget kaptuk arra hogy fotókat , új-
ságcikkeket beszkenneljék és vissza is 
adják tulajdonosának, keressék kérem 
bizalommal Kovács Krisztinát vagy Fa-
cebookon Horváth Tibor (Fütyök) és én 
is rendelkezésükre állunk. Szeretettel 
várunk Mindenkit a csoportba . Igaz, 
Sződliget nem rendelkezik több évszá-
zados múlttal, talán az emlékek vége-
sek, ami összeköti a csoportban lévő 
embereket az a kistelepülés szeretete.

Mihalik Bernadett

Sződliget 70 éves
Keressük azokat a sződligeti lakosokat,
 akik születésük óta Sződligeten élnek

 és az idén töltik be 70. életévüket.

Jelentkezni lehet:
OKOS NŐK KLUBJA

 Bódi Istvánné
Telefon:06-20-944-4484,

06-27-352-305
bodi.istvanne5@upcmail.hu

sztahanovista munkásnőjét Bardóczky 
Irént. Ezután az iskola Táncsics Mihály 
Úttörőcsapatának díszgyűlése követke-

zett. Baranyai János ünnepi beszédé-
ben külön kiemelte, felszabadulásunk 
tette lehetővé, hogy már 1945. janu-
ár 18-án megindulhatott a tanítás. Az 
óvodások műsora nagy tetszést aratott, 
minden számukat meg kellett ismétel-
ni. Az előadások után az iskola úttörő-
csapata a SZIT-tel lampionos felvonu-
lást indított a Szabadság térre. A csapat 
fegyelmezetten, mozgalmi indulókat 
énekelve vonult a másnapi avatásra 
váró Petőfi szobor elé, ahol már égtek 
az örömtüzek. A lezajlott megemléke-
zésen mintegy 800 fő vett részt.”
Az április 4-i ünnepségen avatták fel a 
téren álló Petőfi szobrot, melynek elké-
szítésével Keller Jenő szobrászművészt 
bízta meg a község 1948-ban.
Magáról az ünnepségről írja Gyenes 
János: „6 órakor három hangszóróból 
szólt a zenés ébresztő. A községi Ta-
nács ünnepi közgyűlésen adott új ne-
vet a két legszebb utcának. A délelőtti 
Szabadság téri ünnepségen felszólalt 
Dely Károly, a Magyar Dolgozók Párt-
jának titkára, Balogh Lajosné a Magyar 
Nők Demokratikus Szervezete Sződli-
geti elnöke. Lendér Gabriella SZIT-tag 
szavalata után Tóth Géza a Magyar 
Dolgozók Pártjának helyi elnöke mon-
dott ünnepi beszédet. A szoboravató 
beszédet Dely Károly tartotta.” 

Papp István
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FOTÓ PÁLYÁZAT

…megannyi program idén is 
községünkben. 2020. március 
15-én hagyományt teremtve is-
mét várjuk a Közösségi Házban 
megrendezésre kerülő PILVAX 
kávéházba. Idei meglepetésként 
a falakon a múlt ünnepeit idé-
ző fényképeken emlékezhetnek 
vissza a kedves sződligetiek az 
elmúlt évek ünnepeire. 2019. 
avattuk fel  Radnóti Miklós em-
lékszobrát. Szeretnénk hagyo-
mányt teremteni és évente a 
költő  születésnapja közelében 
kulturális programmal emlékez-
ni a költőre.

Községünk idén 70 éves.Ebből 
az alkalomból 2020. nyarán egy 
retro partyval szeretnénk ünne-
pelni, ahol a sztárvendég a PA-
DÖDÖ együttes lesz! Addig is 
küldjék a múlt fotóit a Sződliget 
anno oldalra  és a jelen ellesett 
pillanatait az alábbi fotó pályá-
zat megjelölt e-mail címére.

Ma már majd mindenkinek van a 
kezében mobil telefon. Úton, út-
félen megörökítjük a körülöttünk 
lévő világot.Örökítse meg Sződ-
liget szépségeit, érdekességeit! 
Várjuk születésnapi fotó pályáza-
tunkra képeiket CSEND és ÉLET 
kategóriában. A zsűri sződligeti 

művészek csapata lesz, eredmény-
hírdetés 2020. június 27-én a 
születésnapi rendezvényen. A ké-
pekből a LIGET FESZT alkalmából 
kiállítást rendezünk. A fotókat a 
kovacscris@freemail.hu e-mail 
címre várjuk.

PILVAX,

EMLÉKEZÉS, 

SZÜLETÉSNAP




