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Ledöbbentem
a kormány bejelentéstől,
hogy 34 milliárd forintot von el az önkormányzati szektor-
tól és helyez el a járványügyi alapba. Ezt a pénzt a gép-
járműadó formájában veszik el az önkormányzatoktól. 
Sződliget esetében is biztos vagyok abban, hogy az embe-
rek jelentős hányada eddig sem tudta azt, hogy a befizetett 
súlyadó 60%-át minden hónap 15-én át kellett utalnunk az 
Államkincstárba. Sokszor hallottam egy-egy kátyú megjele-
nése után azt a szöveget, hogy azért fizetem ide a súlyadót, 
hogy jók legyenek az utak. Eljött az a pillanat, amikortól 
kezdve egyetlen gépjárműadóként befizetett fillér sem ma-
rad helyben.
Sződliget esetében ez 18 millió forintos rést üt a közös 
kasszánkon. Egy önkormányzati gazdálkodás nem sokban 
különbözik egy családi gazdálkodástól. Ha a férjnek vagy 
feleségnek csökkentik a fizetését, akkor egészen biztos az, 
hogy idén kimarad a családi nyaralás. De az öreg autójuk 
újabbra cserélését is el fogják napolni.
A mi esetünkben is meg kell találni azokat a kiadásokat, 
amelyek elhagyása nem veszélyezteti a település üzemel-
tetését. Az ugye tiszta, hogy nem a közvilágításon fogunk 
spórolni, hiszen vaksötétben botorkálni éjszaka az bizony 
nem lenne kellemes. Biztonságunk érdekében a köztéri ka-
merákat is működtetni kell. Ahogy a polgárőrség támogatási 
is fontos.
Azokat a dolgokat kell elhagyni, ami jóléti intézkedés. Per-
sze ez fáj a legjobban.
Ezért az idén egészen biztosan elmarad majd a gyerekek 
külföldi táboroztatása, az önkormányzat által finanszírozott 
nőgyógyászati szűrés, a civil szervezeti és egyházi progra-
mok támogatása. Sokaknak fájni fog az útfelújítások megfe-
lezése is. Biztosan lesznek méltatlankodók, akik azt fogják 
mondani, hogy miért pont az én utcám maradt ki. Nekik 
azt üzenem, hogy panaszukat a Kossuth tér 1-3 szám alatti 
épületbe legyenek szívesek postázni.
Megjegyezni szeretném, hogy az önkormányzatok feladatai, 

kiadása megnőt-
tek a járványidő-
szakban. Sződliget 
egymilliónégyszáz 
forintért vásárolt 
maszkokat és osz-
totta ki ingyen az 
embereknek. Közel 
50 idős embernek 
és közel 50 gye-
reknek biztosítunk 
napi meleg étke-
zést, amit egyszer 
használatos edé-

nyekben szállítunk házhoz. Higgyék el, hogy a térítési díj 
nem fedezte a csomagolás és a házhozszállítás költségeit. 
Ezeket a feladatokat a fejlesztésre félretett pénzekből tud-
tuk fedezni. A kormányzattól kaptunk egy levelet, miszerint 
írjuk össze a védekezési költségeket és amennyiben az or-
szágos szinten elég nagy lesz, akkor benyújtják a pályázatot 
az EU szociális alaphoz. Arról nem szólt a fáma, hogy ha ez 
EU kifizeti ezt az összeget, akkor az eljut esetleg az önkor-
mányzatokhoz is. 
Ha én valóban spórolni szeretnék, azt magamon kezdem el. 
Elhagyom a szükségtelen dolgokat. Ezért nem értem, hogy 
az állam miért nem magán kezdi a spórolást? Miért nem 
csilliárdokból épülő Budapest-Belgrád vasútvonalat dobja? 
Miért van még mindig stadionépítési láz? Mi a fenének épí-
teni atlétikai világbajnokságra stadiont, mikor az olimpia is 
elmarad? Mit akar csinálni a Nemzeti Bank azzal a pénzzel, 
amit az elmúlt évben keresett a forint 20%-os romlásán?  
Csak ezzel a három intézkedéssel a szükséges pénz négyö-
töde meg lenne. A maradék megszerzésére is lennének öt-
leteim, de most maradjunk Sződligeten. Minden egyéb ki-
adást meg fogok vizsgálni azért, hogy a lehető legkisebb 
veszteséggel vészeljük át a járvány időszakát. 
A járvány visszavonult. Az élet visszatért a régi kerékvá-
gásba. Akkor valaki magyarázza el nekem, hogy 2021-ben 
miért veszi el a kormány az önkormányzatoktól ismét a 
gépjármű súlyadót? Szüleim mindig azt mondták, hogy már 
csak egy kicsit kell meghúzni a nadrágszíjat, de a következő 
évben már sokkal jobb lesz. Azóta eltelt negyven év és még 
mindig nem látom azt a fényes és boldog jövőt, amire gyer-
mekkorom óta várok.

Az elmúlt 10 év képei
70 éves születésnapját ünnepli az idén Sződliget. 
Sok-sok régi kép mellett az idei nyári számot az 
elmúlt tíz év képeivel szeretnénk emlékezetessé 
tenni… tíz év alatt sokat változtunk, öregedtünk, 
van, akire pedig már emlékeznünk kell… de még 
emlékszünk… rájuk, magunkra, rendezvényekre, 
eseményekre… Számtalan fotó közül mazsoláz-
tam párat, bevallom nagyon jól szórakoztam, 
hol nevettem, hol szomorkodtam… ezt kívánom 
Önöknek is. Boldog születésnapot Sződliget! Cris

Polgármester anno 2014.
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Sződliget a Lakópark megépülése után 
már nem tud hová tovább terjeszkedni. 
Azt is mondhatnánk, hogy helyhiány 
miatt vége a mennyiségi fejlődésnek és 
át kell térni a minőségi fejlesztésre. A 
Képviselő-testület a minőségi fejlődés 
alatt egyértelműen az itt lakók életmi-
nőségének a javítását érti. Sződliget 
agglomerációs település. A lakosok 
többsége reggelente beül az autójába, 
vagy felül a vonatra és elindul a mun-
kahelyére – jellemzően Budapestre. 
Tapasztalat szerint az agglomerációs 
települések nem tudnak versenyezni 
Budapest adta lehetőségekkel, kultu-
rális sokszínűségével. Így lehetséges 
az, hogy még a harmincezres lakosú 
Vác  sem tudott eltartani egy mozit. 
Arra kell törekednünk, hogy az embe-
rek mindennapjait tegyük még komfor-
tosabbá. Ez alatt nagyon sok mindent 
értünk. Nézzünk néhány példát. 
– Ha Ön elégedetlen az államosított 

szúnyoggyérítéssel, mert az a tapasz-
talata, hogy nem kellően hatékony 
akkor mit lehet tenni? Vásárolhat a te-
lepülés egy ködölő gépet, majd szer-
ződést köt egy gázmesterrel és meg-
oldjuk magunk a szúnyoggyérítést.   

– Úgy véli, hogy több közterületi ku-

kára, esetleg kutyagumi tartóra van 
szükség? Megoldható. Kell hozzá 
még egy kisteherautó és további dol-
gozókat kell felvenni a községgaz-
dálkodásra.

– Szeretné, ha az utcai virágtartók-
ban muskátli lenne? A heti kétszeri 
locsolás két ember teljes napi mun-
kája, hiszen egy autóra tartályt kell 
helyezni, majd azt feltölteni vízzel 
és ezt követően végigjárni az összes 
olyan oszlopot, amin muskátli talál-
ható.

– Azt gondolja, hogy szükség lenne 
egy közterület felügyelőre, aki éj-
jel-nappal betartatja az előírásokat, 
pl. megbírságolja azokat, akik fale-
veleket égetnek, vagy műanyaggal 
tüzelnek?

– Zebrát szeretne, esetleg lámpás ke-
reszteződést valamelyik állami útra? 
(Dunai fasor, 2-es út)

– Felszín alatti vezetékekben látná jó-
nak elvezetni az esővizet?

– Fekvőrendőrt szeretne az utcájába, 
de betonból építettet nem pedig le-
csavarozott műanyagot?

– Nehezményezi, hogy sokáig kell ke-
rülgetni a kátyúkat?

Ezeknek a problémáknak, kívánságok-

nak van egy közös nevezőjük. Pénz 
kell hozzá. Pénz kell a létszámbőví-
téshez, pénzt kér a Közútkezelő azért, 
hogy terveztesse és kiviteleztesse a 
zebrát, pénzbe kerül a csatorna en-
gedélyetetése, építtetése.  Hiába áll 
jól anyagilag a település, a működési 
költségeket csak a folyamatos bevéte-
lekből szabad finanszírozni és nem a 
megtakarításokból. Azokat beruházá-
sokra kell költeni. Pályázati önrészként 
felhasználva kell megsokszorozni az 
értékét, úgy mint pl. a bölcsődepályá-
zat esetében, ahol 20 millió önrészre 
nyertünk 380 millió forintot. Bizto-
san olvastak arról is, hogy a COVID 
járvány miatt a kormány nagyon sok 
pénzt vett el az önkormányzatoktól. 
Fogadjuk el, hogy valóban mindenki-
nek ki kell vennie a részét a gazdaság 
helyreállításában. Az önkormányza-
toknak is. Az önkormányzat azonban 
nem egy elvont vagyonnal és pénzzel 
rendelkezik, hanem az Önök pénzé-
vel gazdálkodik. Tehát ha elvonják, 
amit eddig befizettünk, akkor sajnos 
újra – és mélyebben – a zsebünkbe 
kell nyúlni, ha fenn akarjuk tartani az 
eddig megszokott szolgáltatásokat. Ha 
pedig még többet szeretnénk, akkor bi-
zony még mélyebben kell a zsebünk-
be nyúlni… Amennyiben azt akarjuk, 
hogy Sződliget valóban szolgáltató te-
lepülés legyen, hogy a dolgok gyorsan 
és jól elrendeződjenek, akkor minden-
kinek többet kell betenni a közösbe. 
Ezt az olyan helyi adók emelésével 
lehet elérni, ami itt marad nálunk, amit 
nem von el az állam. Ilyen adónem az 
ingatlanadó. Ez egy sávos adó, tehát 
aki tehetősebb, nagyobb házban lakik, 
kétbeállós garázsa van, az többet fizet. 
Aki beéri kisebb ingatlannal, akinek 
nincs garázsa, annak jóval keveseb-
bet kell fizetni. Ezt az adót tudja úgy 
változtatni a képviselő-testület, hogy 
maradéktalanul az életminőségünk 
jobbítására fordítsuk. Ebből lehet utat, 
járdát, vízelvezetést építeni. Ebből le-
het szépíteni, építeni Sződligetet.

Az elmúlt hónapok rég nem látott ki-
hívások elé állították Magyarorszá-
got. Ennek fényében is köszönjük 
valamennyi munkatársunknak, támo-
gatónknak és önkéntesünknek, hogy 
áldozatos munkájukkal hozzájárultak a 
közös védekezés eredményességéhez. 
Mindenekfelett pedig hálánkat sze-
retnénk kifejezni Sződliget lakóinak, 
hogy összefogva meg tudtunk küzdeni 
a kivételes helyzettel. Bár a település 
belterületén több tucat járványügyi 
megfigyelés (karantén) alá helyezett 
család volt, szerencsére egyikőjüknél 
sem bizonyosodott be a fertőzés.  A 
külterületen, az állami fenntartású Vik-
tor Speciális Otthonban sajnos történt 
két haláleset. Őszinte részvétem a csa-
ládnak, a hozzátartozóknak.

A teljesség igénye nélkül az elmúlt  
időszak legfontosabb lépései:

• Polgármesterként a rám ruházott fe-
lelősséggel élve közel három hónapig 
úgy irányítottam a település életét, 
hogy képviselőtársaimból megalakult 
tanácsadó testület végig tudott minden 
döntésemről, hiszen minden fontos 
döntést online konferencia keretében 
megbeszéltünk. Nekünk ilyen a de-
mokráciafelfogásunk.
• Megalakult az önkéntesekből álló 
hálózat, akik segítségével elláttuk 
gyógyszerrel az idős embereket. A ve-
szélyhelyzet alatt három alkalommal 
juttattak el, alkalmanként 250 ember-
hez élelmiszeradományt. Ugyancsak 
az önkéntesek postaládázták az igény-
lőknek azt az 1600 maszkot, amit az 
önkormányzat vásárolt közel másfél 
millió forintért. A maszkokat ingyen 
adtuk az embereknek.
Sződliget Nagyközség önkéntesei: Du-
dás Panka, Feledi Márton, Horváth 
László, Huszti Szilvia, Karacsné Ko-
vács Orsolya, Kató Noémi, Korbuly 

Sződliget önkormányzatának  
járványügyi összefoglalója

Merre tovább Sződliget? Milyen fejlesztési 
lehetőségek várnak még ránk? Hogyan tudjuk 
szolgáltató településsé tenni Sződligetet?

Büszke lehet a település minden lakója arra, hogy ilyen sikeresen küzdöttünk 
meg a világjárvánnyal Sződligeten. 

Levente, Légvári Nóra, Molnár Bence, 
Molnár Domonkos, Neer Melinda, 
Pálos Judit,  Pihaj Csilla, Pitlik-Rákosi 
Regina, Sükösd Attila, Sallai Zsuzsa, 
Szász Gabriella, Takács Zsuzsa, Tár-
nok Eszter, Welkerné Logyin Judit.
• Megszerveztük a rászoruló idősek és 
a nagycsaládosok ebédjének kiszállítá-
sát, bevásárlását és gyógyszerkiváltását 
is, melyben a Gondozási Központ és a 
Községgazdálkodás dolgozói  segéd-
keztek fáradhatatlanul.
• Kedvezményes áron COVID szűrést 
szerveztünk Göd városával és az In-
ceffy egészségügyi vállalkozással kö-
zösen.
• Lehetetlenség felsorolni mindenkit, 
aki valamilyen módon hozzájárult a 

járvány elleni védekezés sikerességé-
hez. Köszönjük azoknak is állhatatos 
munkáját, akik kimaradtak volna ebből 
a felsorolásból!
Mindezek nélkül ma nem itt tartanánk. 
Az elmúlt időszak megmutatta, hogy 
mire vagyunk képesek összefogás által. 
Büszkén mondhatjuk, hogy Sződliget 
eredményesen helytállt a vírus terje-
désének megfékezésében. Rengeteg 
köszönet illeti a védekezésben részt-
vevő polgárokat, valamint az önkor-
mányzatnál és a hozzá tartozó intéz-
ményekben dolgozókat példaértékű 
munkájukért. 
Köszönöm.

Juhász Béla
polgármester

Sződliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezni 
kívánja a „Sződliget kártya” bevezetését. Az elképzelés szerint, a kártya tu-
lajdonosa a helyi kereskedelmi egységekben, illetve szolgáltatóknál, a part-
nerek által meghatározott mértékű kedvezményre lesz jogosult. A kártya 
igénylésének alapfeltétele, hogy az igénylő állandó sződligeti lakcímmel 
rendelkezzen.
A partnerek kedvezményesen hirdethetnek az Önkormányzat által hasz-
nosított hirdetési felületeken, illetve a nagyközség hivatalos weboldalán, a 
kifejezetten erre a célra létrehozott partneroldalon ingyenesen jeleníthetik 
meg ajánlataikat, továbbá jogosulttá válnak üzlethelyiségük, telephelyük 
portálján, illetve weboldalukon, a „Sződliget kártya elfogadóhely” logó 
használatára.
Természetesen a projekt beindításának alapvető feltétele, hogy a kártya-
igénylések száma és a partneri jelentkezések mennyisége is elérje a kívánt 
szintet, ezért a megvalósítás első lépéseként szeretnénk felmérni az igénye-
ket, úgy lakossági, mint partneri oldalon!
Szeretnénk megkérni azokat - elsősorban a helyi vállalkozások  képviselőit 
-, akiket érdekel a fentiekben vázolt lehetőség, hogy elektronikus levélben 
jelezzék érdeklődésüket a 
Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete korbuly.levente@szodliget.hu 
e-mail címre 2021. január 31-ig!

Sződliget kártya
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A kísérlet bevezetése után 47%-ról 57%-ra nőtt a gyalog 
iskolába induló diákok száma. 8%-ról 10%-ra emelkedett a 
kerékpáros diákok aránya és 10%-ról 7%-ra csökkent azok-
nak az iskolásoknak a száma, akiket szüleik továbbra is ko-
csival vittek a lezárt utcáig. 
A korlátozást az iskola ügyeletes tanulói fogják betartatni. 
Kérem ne megszokásból vezessenek és tartsák be a megvál-
tozott forgalmi rendet.

Juhász Béla
polgármester

...így hívják azt a modellkísérletet, amelynek lényege: hogy 
az iskola utcáját tanítás kezdete előtt fél órával teljesen 
lezárják a forgalom elől. Az iskola így csak gyalog, kerék-
párral és rollerrel közelíthető meg. A szülők továbbra is 
vihetik ugyan autóval a gyermeküket, de a srácoknak száz 
méterre a sulitól ki kell szállniuk a kocsiból, s az utolsó 
etapot gyalog kell megtenniük.
Az iskola bővítése tervszerűen halad. Vélhetően októberben 
kerül átadásra a négy új tanterem. A szeptemberi tanévkez-
dés és az építési forgalom találkozása könnyen közlekedési 
káoszt idézhet elő. Ezért kikértük a sződligeti emberek vé-
leményét és az interneten szavazók elsöprő többsége sze-
rint szükség van az Iskola utca kialakítására. Ezért az iskola 
vezetésével egyeztetve reggel 7.40 és 8.20 között lezárásra 
kerül a Rákóczi utca - Attila utca és Vasúti fasor közötti – 
ötven méteres szakasza. 
A tanulókat nem vihetné a szülő közvetlenül az iskola be-
járatához, hanem a keresztutcák sarkainál ki kell szállni az 
autóból és az utolsó 50 métert gyalog tenné meg a nebuló. 

Mit várunk ettől a tervezettől?
Külföldi minták azt mutatják, hogy az új forgalmi rendszer 
bevezetését követően az iskolában megnőtt azoknak a gye-
rekeknek a száma, akik gyalog, kerékpárral vagy rollerrel 
indulnak reggelente suliba. Ezzel párhuzamosan csökken 
azoknak a diákoknak a száma, akiket szüleik kocsival visz-
nek iskolába.
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Iskola utca

Posztumusz díszpolgári címet  
kap Sződligettől Schrőck István

Sződliget Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a 4/2018. (III. 12.) rende-
lete értelmében néhai Schrőck István 
(1946-2018), Sződliget első polgár-
mestere részére a Sződliget posztu-
musz Díszpolgára kitüntető címet 
adományozta a településért végzett 
közéleti és társadalmi tevékenységé-
nek elismeréseként.

Sződligeten született 1946-ban. Szü-
leivel és húgával, Katalinnal a Szent 
István utcai házukban élt. Édesanyja, 
Varga Terézia a település iskolájában 
tanítónő volt, édesapja, id. Schrőck Ist-
ván bányamérnök.
Általános iskolai tanulmányait is a köz-
ségben végezte, technikumi végzettsé-
gét a váci Mezőgazdasági Szakközép-
iskolában szerezte meg. Elvégezte a 
Tanácsakadémiát, dolgozott a KISZ, az 
EDOSZ politikai munkatársaként. Fia-
talon lett Sződliget tanácselnöke 1978-
ban, megválasztása közel 9 évre szólt. 
1987-ben a váci Kommunális Üzem 
személyzetis munkakörét tölti be.

1990-1994 és 1994-1997 között Sződ-
liget független polgármestere volt.
Tevékenysége alatt megvalósult töb-
bek között a vasút melletti ABC fel-
építése; a Petőfi S. u. aszfaltozása; 
társadalmi munkában a járdaépítés, az 
óvoda- és iskolabővítés; buszvárók ki-
alakítása; közvilágítás fejlesztése – Ha-
tár u.; elektromos- és vízvezetékháló-
zat bővítése; a „Barackos” területének 
parcellázása; a szabadtéri kertmozi 
megnyitása a Duna-parton; az új pos-
tahivatal megépítése, 400 telefonvo-
nal kiépítése. A Rákos-patak új hidat 
kapott, felépült az új ravatalozó, és a 
plébánia új épülete, melyhez a hívek 
és az Egyházmegye is hozzájárult tá-
mogatásával,...és még sorolhatnánk a 
fejlesztéseket. Nevéhez fűződik az I. 
Autó-motoros találkozó, mely jelentős 
számú külföldi látogatóval került meg-
rendezésre. Több, a lakosság körében 
évekig népszerű rendezvény védnöke 
volt: Első Augusztus 20-ai rendezvény 
a Főtéren, majd a Duna-parton meg-
rendezett szórakoztató műsoros estek. 

Büszke volt Sződliget fejlődésére, 
amelynek ő maga is aktív részese volt.
Több alkalommal állami kitüntetéssel 
ismerték el munkáját. 2002-ben alapít-
ványi kuratóriumi elnöki munkájával 
hozzájárult ahhoz, hogy a sződligeti 
Viktor Speciális Módszertani Otthon 
gondozottjainak egy kisebb csoportja 
tengerparti nyaraláson vehessen részt.
Feleségével és két gyermekével - 6 év 
váci kitérővel - Sződligeten élt élete 
végéig.

A díjat lánya, Schrőck Cecília veszi át. 

(N.N.)

FELHÍVÁS
Kedves Sződligetiek!

Lassan közeledik a Liget Fest időpontja, – szeptember 
első hete - ahol először kerül sor a Bőcs Mihály Emlé-
kérem átadására. Várjuk az „Ajánlást” azon személy(ek) 
megjelölésére, aki(k) a javaslattevő véleménye szerint a 
legtöbbet tette(ék) SZŐDLIGETÉRT, ezzel kiérdemelve a 
Közösség megbecsülését. Az „Ajánlás”-nak tartalmaznia 
kell a javasolt személy nevét, valamint azt a tevékenysé-
get, melyért a díjat kapná. A végső döntést a Kuratórium 
a beérkezett javaslatok alapján hozza meg. Az ajánláso-
kat kérjük a biro.ferencne.judit@gmail.com email címre 
eljuttatni. Aki név nélkül szeretne javaslatot tenni, az jut-
tassa el azt Tari Istvánné, a Kuratórium elnöke címére, 
Sződliget, Rákóczi u. 55. 
Leadási határidő: 2020. augusztus 31.
Köszönjük a segítséget!

Bőcs Mihály Kuratórium: 
Tari Istvánné  

Bíró Ferencné 
Szemere István

Kedves Sződligetiek!
Plakátokon és a Facebookon már közzétettük az alábbi 
felhívást, melyre sok nívós indoklással ellátott javaslat 
érkezett. A nagy érdeklődésre (és a Hírforrás megjele-
nésének időpontjára) való tekintettel a határidőt au-
gusztus 31-re módosítjuk.

Bőcs Mihály Kuratórium

Ez történt 2020 tavasz
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A szolgáltató Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. idén is a ta-
valy megkezdett formában végzi Sződligeten a lomtalaní-
tást. Nagyközségünk ingatlantulajdonosai a www.zoldhid.
hu weboldalon található LOMTALANÍTÁS modult használ-
va (ott kiválasztva Sződligetet) tudják kizárólag 2020. szep-
tember 1. és október 31. között bejelenteni lomtalanítási 
igényüket. Az elszállítás várható időpontja a cég tájékozta-
tása szerint 2020. október 1. és november 30. között lesz.
A lomtalanítás további részletei mellékelt képeinken.

Az idei sződligeti lomtalanításról

Zöld és szelektív hulladék 
szállítási rendje Sződligeten

GYIK, azaz gyakran ismételt kérdések

Mikor lehet égetni? 

Külterületen – amennyiben nincs or-
szágos tűzgyújtási/égetési tilalom és a 
mezőgazdasági termelés során kelet-
kező növényi hulladék más ártalmatla-
nítására nincs lehetőség - október 1-je 
és április 30-a között engedélyezett az 
égetés. Április 30. és október 1. között 
külterületen és Sződliget belterületén 
égetni tilos! 

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

Az ingatlan 
előtti fa kivágá-

sa engedélyköteles. 
A kivágott fát pótolni is 

szükséges. A saját kertben lévő 
fa kivágásához nem kell engedély. 

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e  
vasárnap a füvet? 

Nem! Vasárnap és ünnep-
nap bármilyen zajt keltő 
munkák (fűnyíró-gép, ka-
pálógép, betonkeverő, 
fűrész-gép stb.) vég-
zése 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 sza-
bályozás van érvényben. 

Miért nem szervez lomtalanítást  
az önkormányzat? 

Szemétszállítás álla-
mosítva lett. A sze-
métdíjat a kukahol-
dingnak fizeti a lakó. 
A kukaholding finan-
szírozza a Zöldhíd 
társulást is és ugyan-
csak a NHKV Zrt. ha-

tározza meg a lomtalanítás időpontját 
és módját is. Az önkormányzatnak már 
nincs semmi módon ráhatása a sze-
métszállítás rendszerére. 

Csípnek a szúnyogok, miért nem 
irtják őket?

A szúnyogy-
gyérítés fel-
adatát is 
központosí-
totta már az 
állam. Így 
a települési 
önkormány-

zatok nem határozhatják meg sem a 
földi, sem a légi gyérítés gyakoriságát, 
intenzitását. Az észrevételeket a fel-
adattal megbízott Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóságon lehet 
jelezni. Az ezzel kapcsolatos gyakori 
kérdésekre néhány válasz: 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
index2.php?pageid=szervezet_hirek& 
hirid=5578

Miért nincs légi szúnyoggyérítés?

Az irtást irányító katasztrófavédelem 
elmondása szerint az Európai Unió 
területén 2020-tól megszűnik a kifej-
lett szúnyogok ellen alkalmazható ké-
szítmények légi kijuttatási lehetősége. 
Hozzátették, hogy az országos szú-
nyoggyérítési program során jelenleg 
is már mintegy 40 százalékban földi 
úton valósul meg az irtószer kijuttatá-
sa. Ennek előnye, hogy az irtás így nem 
korlátozódik a napnyugta időszakára, 
hanem egész éjszaka folytatható vele a 
vérszívók permetezése.

Miért nem javít kátyút, épít több utat 
az Önkormányzat?

A gépjármű súlyadó azért lett kitalálva, 
hogy abból legyenek az utak rendben 
tartva. Sajnos 2020 tavaszán, a vírusra 
hivatkozva elvonta az önkormányzat-
tól a teljes súlyadót a kormány. Januá-
rig visszamenőleg be kellett fizetnünk 
az Államkincstárba. Ezt még megfejel-
te azzal, hogy a jövő évre is elvette a 
súlyadó teljes összegét, mondvacsinált 
indokokkal. A semmiből nem lehet va-
lamit csinálni.

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

Célom, hogy pácienseim szá-
mára a lehető legjobb hosszú 
távú életminőség elérésében 
partner lehessek, melynek el-
sődleges pillére a prevenció, 
építő kövei pedig az egész-
séges életmód kialakításában 
való tanácsadás, a rizikófak-
torok felkutatása, a rendsze-
res szűrések elvégzése. A már 
kialakult betegségek nyomon 
követése és szakszerű kezelése 
is az életminőség megőrzését, 
javítását szolgálja. Megelőző 
és gyógyító munkám során 
mindig is a pacienseimmel 

való bizalmi viszonyt és kölcsönösen őszinte párbeszédet 
tartottam az eredményes orvosi munka alapjának. Sződli-
geten is számítok az ellátási területemhez tartozó polgárok 
aktív együttműködésére.

Dr. Szíj Marianna községünk új háziorvosa

Végül néhány 
személyes vonatkozás: 
Egészségügyi Szakközép-
iskolai érettségimet követően, 
egy évig intenzív terápiás osz-
tályon ápolónőként dolgoztam, 
majd felvételt nyertem az orvosi 
egyetemre. 1993-ban általános or-
vosként végeztem a SOTE-n, ahol ké-
sőbb belgyógyász szakvizsgámat is sze-
reztem.  Klinikai Homeopátiás szakképesítésemet 2006-ban 
kaptam meg. 
1993-tól a Váci Jávorszky Ödön Kórház belgyógyászati 
majd kardiológiai osztályain, később a Váci Máltai majd 
Irgalmas Rendi kórházban dolgoztam belgyógyász szakor-
vosként majd adjunktusként. E mellett 2007-től a legutóbbi 
időkig iskolaorvosként is működtem több váci középisko-
lában.
Szeptember 1.-től a megszokott rendelési időben, szeretet-
tel várom a körzetemhez tartozó sződligeti polgárokat. 

Dr. Szij Marianna vagyok, 2020. szeptember 1.-től a Sződligeti 1. számú Felnőtt Háziorvosi Körzet orvosa. 
Polgármester úr és a Képviselőtestület döntése nyomán és támogatásával, Dr. Barta Györgyi doktornő munkáját fogom 
átvenni és folytatni.

Használt sütőolaj begyűjtése
A használt sütőolaj esetében kiemelten fontos a szelektív gyűjtés: egyetlen csator-
nába öntött liter használt olaj akár százezer liter élővizet is képes elszennyezni!
Mi azért dolgozunk, hogy sütőolaj ne kerülhessen a szennyvízelvezető csa-
tornába, a vizekbe, talajba vagy akár kommunális lerakóba, hiszen a használt 
sütőolaj kiváló biodízel alapanyag, minden cseppje érték.
Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy nagyközségünkben 2 használt sütőolaj-
gyűjtő is található, mégpedig  a polgármesteri hivatal udvarán illetve az Aká-
cos úti szelektív szigeten. Amennyiben van elhasznált étolajuk, melyet már 
csak kidobni szándékoznak, keressék fel az egyik ilyen gyűjtő helyet.
Tegyünk együtt az egészségesebb ivóvíz és jobb környezet érdekében!
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VERSENYEK:
• Zrínyi Ilona Matematikaverseny me-
gyei forduló: 
Bejutottak: - Pukk Nóra 6.a, és  Rutkay 
Ádám 5.b osztályos tanuló, aki 3. he-
lyezett lett.
• Az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem által szervezett online e-Hód, 
vagyis Hódítsd meg a biteket címmel, 
informatikai és számítógép-készség 
verseny:
Antal Ágoston és Rutkay Ádám 5. b 
osztályos tanulók – országos I. hely 
Simon Vince 6. b osztályos tanuló -  V.
hely
• Komplex tanulmányi verseny Kosd 
(magyar, matematika, történelem, an-
gol nyelv):
Csapattagok: Rutkay Ádám 5. b, Simon 
Vince 6. b, Cser Izabella Orsolya 7.b, 
Honti Korinna    8. a osztályos tanulók 
– I.helyezés 
• „Álomút „ című rajzpályázatán Tóth- 
Katona Zille 3. osztályos tanuló díjat 
nyert.
• Herman Ottó Természetismereti Ver-
seny:
Országos döntőbe jutott: -  Lányi Ger-
gely, Megyery Zsombor  3.a, Kiss Jo-
hanna  4.a. 
Gratulálunk nekik, további jó felkészü-
lést kívánunk a szeptemberben meg-
rendezett versenyhez!

PROGRAMJAINK:
A versenyek mellett több program is 
volt a Gárdonyi Géza Általános Isko-
lában.  
• A farsang februárban, igen jó hangu-
latban telt, sok színes jelmezt öltöttek 
magukra a diákok. Nagy sikert aratott 

Tavaszi szellők az iskolában A karant-Én, vagy inkább karant-Mi!
A szó  gyakorlati jelentésével nem vol-
tunk még tisztában akkor, amikor a be-
jelentés megtörtént.
Mit gondoltunk? Néztünk magunk elé. 
Mi lesz ebből?
Az első sokk után leültem és elkezd-
tem tervezgetni a családi logisztikát. 
Apa a szállításban dolgozik… Neki 
nincs home office…
Maradtam  én. Két iskolással. Egy elsős 
kislány és egy ötödikes fiú. 
Utóbbival ezzel  a tanévvel  váltottunk 
iskolát.
Egy nagyival,  aki mozgássérült (egy 
házban, de külön bejárattal) és apám-
mal, aki egy háztartásban él velünk.
Bátran nekifogtam a napirend elké-
szítésének. Csodásan sikerült mindent  
megtervezni.

Annyira jól sikerült, hogy egyetlen be-
tűjét sem tartjuk be! Én persze befe-
szülten szerettem volna megtartani az 
iskolába járással kapcsolatos szokáso-
kat. Magamnak mondogatva, hogy „ki 
ne essünk a tanulás megszokott formá-
jából”. Közben azon kommandózott 
az agyam, hogy van-e elég ceruzánk 
otthon, ha minden bezár?
Ez az ismeretlen helyzet teljesen felbo-
rított sok mindent az életünkben. Néha 
elöntött a jeges rémület, hogy rajtam 
fog múlni az elsős gyerekem tudásá-
nak teljes alapja. Én fogom megtaníta-
ni arra, amire később építeni fognak a 
tanárai?
Vastag madzaggal kötöttem fel mind-
egyikünk gatyáját. Lesz, ami lesz! Itt 
tanítás lesz! 
Kezdetben a gyerekek alkalmanként 
gyanúsan méregettek. Azt hiszem arra 
gondolhattak, hogy az anyjuk most tuti 
bedilizett! Ezt azért gondolom, mert ki-
csit kacarásztak is hozzá.
Én meg eljátszom napirenden a „majd-
nem tanárt”… Mélyen fejet hajtva e hi-
vatás gyakorlói előtt!!!
Mivel ahhoz legalább kétszer kellene 
születnem.
Reggelente szótagolva olvasok és toll-
bamondást íratok. Közben az órát néz-
ve (mikor legyen a szünet) az ötödikes 
feladatait is nézegetem. Ülünk a kony-
haasztalnál. Ott az egész világ nekünk 

ilyenkor. Tésztákkal végzünk kivonást 
tízesátlépéssel.
A szótagolás és a középkor sötét vilá-
ga közt  ott mosolyog a sárga  kis vi-
rág a vázában. S mellettem a gyerekek 
is.  Néznek rám a nagy szemeikkel. 
Megtámasztom a fejemet a kezemmel. 
Nézem őket én is. Gyerekek, ártatlan 
gyerekek. Érzem, ahogyan kicsit fé-
lek. Féltem őket. A nap szépen besüt 
a nagy üvegajtós felületen. Már jó ma-
gasan van a Nap… Kellene nekik egy 
tesi óra is, vagy valami hasonló… Köz-
ben korog a gyomrom és nekik is. Mit 
is főztem? Holnap mit fogok? Mikor 
is? Cikázik egy nagy szekér gondolat a 
fejemben. Levelet kell feladnom Pan-
nikának, mamának, csekkeket! Valami 
csavar is kell apának az építkezéshez.  
Apa mikor is jön haza? Azt hiszem be-
csuktam a szemem… kicsikét…
„Anya! Kettőkor tánc! Mikor ebéde-
lünk? Fáradt vagyok. Ki szeretnék men-
ni hintázni!”
„Anya! Mit képzeltek ezek a törökök? 
Egyébként tudtad, hogy a harlekin kati-
ca ragadozó? Anya! Te bealudtál tanu-
lás közben”
Nagy nehezen felállok az asztaltól, 
kezdem az ebédeltetést.
Majd jön  varázsmondat :
„Mikor mehetünk végre iskolába?” 

 

Néhány gondolat és érzés, amik mel-
lett nem szabad elmenni…

A digitális oktatás műszaki része ne-
künk semmiféle gondot nem okozott. 
Mindegyikünk elboldogult vele egé-
szen jól. Bár volt olyan, amikor a 12 
éves oldotta meg a zavarokat.
Büszke vagyok rá, mert az osztálytár-
sainak is sokat tudott segíteni!
Így amikor jött egy feladat, és meg 
kellett nyitni egy-egy ablakot, nem 
kezdtem el kiszellőztetni a lakást... 
Az iskola segítséget nyújtott azoknak 
a családoknak is, akik nem rendelkez-
tek megfelelő eszközökkel a távokta-
táshoz. Az iskolánk vezetése és tanári 
csapata nagyszerű!
A távoktatás gyöngyszemei szépen 

kezdtek gurulni az első héten: szer-
te-szét…
A tanárok egy emberként próbáltak 
segíteni sokaknak. Aztán volt olyan is, 
hogy ők maguk is segítségre szorultak, 
szorulnak az informatika világában.
Van, aki vért izzad, mire feltölt egy 
feladatot. Borzasztó érzés,  amikor a 
szülő órákat küzd azzal, hogy a helyes 
elérési utat megtalálja. 
A harmadik hétre minden szépen el-
simult. Lassan de biztosan mindenki 
tudja mit és hol talál. 
 Azért jó lenne, ha tudnánk alkalman-
ként egyes tantárgyaknál a Meet se-
gítségével egy-egy órán részt venni. 
Matematika, angol, magyar lenne a 
legfontosabb. Persze nagyon jók az 
anyagok is és a hozzá rendelt ppt-k, 
linkek. Jól összeállított feladatokat és 
igényes  tananyagot kapunk. Mégis 
az adott tantárgyaknál sok ösztönzést 
kaphatnának a gyerek, ha látnák a ta-
nárt! Hiányoznak nekik! Nagyon!
Ezt azért is tudom, mert osztályfőnöki 
óra után mindig sokkal jobb kedvű a 
fiam. Mert látják egymást is. A tanár 
tudja őket bátorítani és dicsérni is. 
Vagy akár felhívni figyelmüket egy el-
maradt feladatra.
Látni kellene, hogy az elsős lányom a 
magyar óra alatt milyen boldog! Be-
lejelentkezik a kamerába. Vidám és 
mégis termékeny órák ezek! Kicsit más  
mégis sokat pótol a hiányérzetükből.
Természetesen megértem, hogy ezt 
nem könnyű megoldani. Tudom, hogy  
a pedagógusoknak rengeteg feladatot 
kell előkeresni, elkészíteni, csoportosí-
tani és a megfelelő osztályhoz csatolni. 
Majd számon kérni és ellenőrizve érté-
kelni. Ez nagyon sok és nehéz munka. 
Látom magam előtt, ahogyan még este 
is az anyagokat állítják össze  és küldik 
el. Amiért itt és most nagy hálát és kö-
szönetet szeretnék mondani!
Mégis, ha volna bármi megoldás, mi 
nagyon örülnénk neki!
Amilyen nehéz most a tanárainknak, 
olyan nehéz nekünk nélkülük!
Egymást egészítjük ki.

Egy hétköznapi szülő:
Prónainé Deák Henrietta 

az alsó tagozatban a zsákba macska. 
Ezúton is köszönjük a szülők segítsé-
gét. Felső tagozatban a csoportos jel-
mezek ötletesek voltak. 
• A Váci Ifjúsági Fúvószenekar nagy 
sikerű koncertjén minden diák részt 
vehetett. Hatalmas paródiát alakított 
néhány zenész, akik még a színpadról 
is lejöttek, hogy még közelebb játsz-
hassanak a közönségnek. Bizonyára 
mindenki emlékszik a külföldi zenész 
szólójára is.
• Osztályprogramja volt a 8. b-nek: 
bowling, Jojo nyuszi mozilátogatás. 
Aztán a felvételik megpróbáltatásai 
vártak a végzős osztályokra. 
• Az Ovis Családi Délután március 
6-án volt, melyen a leendő elsősök és 
szüleik vettek részt. A szülői tájékozta-
tóval párhuzamosan a 6-7 éves gyer-
mekek kézművesfoglalkozáson, illetve 
játékos sportversenyen próbálhatták ki 
magukat az iskola falai között.

MŰSOROK:
Idén a Március 15-ei ünnepséget az 
ötödikes tanulók mutatták be. A ki-
alakult helyzet miatt videóra vették a 
műsort, melyet minden tanuló a saját 
osztálytermében nézhetett meg az osz-
tályával.

KÖZÖSEN A TERMÉSZET 
VÉDELMÉRE:
Kupakfa készítése: - még télen készült, 
minden diák részvételével. Minden 
osztálynak volt egy színe, s azt a fa-
ágat kellett kirakniuk azzal a bizonyos 
színnel. Így lett egy szép fa, melynek 
elkészítése nagyon jó közösségépítő 
munka volt, és sok mindenre felhívta a 
figyelmet: pénz-, anyag-, víz- és ener-
giapazarló világunkra.
A kupakok még most is „gyűlnek”, a 
belőle befolyó pénzt egy fejlesztő in-
tézmény kiscsoportjának ajánljuk majd 
fel, amelyből fejlesztő játékokat vehet-
nek. Ez a program a szelektív hulladék-
gyűjtésre illetve a műanyaghulladék 
(pet palack) termelődésének visszaszo-
rítására hívta fel a figyelmet. 

A project során: tehát kupakokat gyűj-
töttünk, egy óriási kupak-képet alkot-
tunk, számoltunk, kutattunk, mérlegel-
tünk, közösen gondolkodtunk. Végül a 
pet palackok helyett a kulacs, az újra 
használható üveg használatára ill. a 
csapvíz, forrásvíz fogyasztására biztat-
tuk a többieket. 
Áprilisban a Föld napja,- Május 5. Eu-
rópa napja,- Május harmadik vasárnap-
ja a Madarak és Fák napja. Vigyázzunk 
Világunkra, Földünkre, Magunkra. Ki 
tudja, mit hoz még a tavaszi szellő.

Szabó Bernadett

ONLINE TANÍTÁS:
Az áprilisban hirtelen és váratlanul 
kialakult egészségügyi helyzet új kihí-
vások elé állította mind a tanárokat és 
mind a diákokat is. Bezárult az iskola 
kapuja, de az oktatás nem állt le.
Az online tanítás új módszereivel is-
merkedtek a tanárok és gyerekek egy-
aránt. A kezdeti nehézségek mellett 
elmondhatjuk, hogy az új módszerek 
megismerése gazdagították mindany-
nyiunk ismereteit.
A Google Tanteremben folyó oktatás 
lehetőséget adott feladatok kiosztására, 
elmagyarázására, sőt személyes kap-
csolatot is tarthattunk gyermekeinkkel 
Meet kamerán keresztül. Itt nem csak 
a tananyaggal foglalkoztunk, hanem 
személyes gondjaikat, örömeiket is 
megoszthatták egymással, hiszen erre 
is nagy szükségük volt.
De lássunk néhány beszámolót, ho-
gyan élték meg szülők, gyerekek, taná-
rok ezt a nem várt eseményt!

Vodnák Erika

Sosem gondolt dolgok történtek velünk tavasszal, de mindenek ellenére a  
diákok tanulása töretlen volt, s szép versenyeredményekről is beszámolhatunk.
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Köszönetnyilvánítás
Ez úton köszönjük mindenkinek, 
aki férjem, Soós Imre temetésén 
részt vett, sírjára koszorút helye-
zett.

Soós Imréné és családja

Karant-ÉN
Március idusán kitört itt a járvány,

Iskolák ezrei állnak most is árván,

Diákok, tanárok szüntelenül várják,

hogy a sulik végre kapuikat tárják!

Addig is, így vagy úgy, de otthon tanulunk,

Ám olyan túl sokat azért nem magolunk…

Barátok egymásnak kicsit már hiányzunk,

Reméljük hamarost már együtt labdázunk.

Lányi Péter 5/b

CIVIL VILÁG HÍREI
2020. tavaszán az új pályázati rendszer felbolygatta a civil szervezetek, mű-
velődő közösségek életét. A projektekben gondolkodás sokszínűvé tette volna 
a község  életét. A járvány közbe szólt, leálltak a programok és pályázati le-
hetőséget (civil javaslatra is)  visszavonta a helyi vezető a kialakult pénzügyi 
helyzetre hivatkozva.

Nyár elejére enyhültek a korlátozások így újra éledt a közösségi élet, sőt 
idő közben megalakult egy önkéntes csapat az Önkormányzat égisze 
alatt és egy másik SZÖSZ néven, amely a fiatalokat hivatott tettre fogni.  
A SZÖSZ első akcióként a termelői piachoz kapcsolódva befőttes üveg be-
gyűjtést szervezett, amit az óta is folyamatosan végez.
Részletesebben facebook oldalukon tájékozódhatnak, kérdezhetnek.

A   helyi művészek is új platformra költöztek a járványhelyzet miatt a VIGASZ 
facebook oldalon egy virtuális kiállítással, majd pedig az évek alatt elkészült 
portréfilmekkel igyekeztek pótolni az elmaradt kiállításokat.
Az idősebbek klubjai kerti partikon, kirándulásokon találkoztak és találkoznak 
a nyári napokban, mivel a Közösségi Ház a 1,5 méteres előírás miatt nagyobb 
létszámot nem fogadhat.

Csak remélni tudjuk, hogy az őszi időszakban újra a megszokott kerékvágás-
ban haladhat tovább a klubok élete és a megálmodott projektek megvalósítá-
sára  mégis nyílik majd lehetőség, amiket esetleg önkormányzati támogatások 
is segítenek majd.

Addig is érdeklődjenek, csatlakozzanak a heti, havi vagy esetleges gyakori-
sággal működő közösségekhez.

Jó hír Sződligetnek! 

A kormány a Magyar Falu Program keretében 9,6 mil-

lió forint támogatást biztosít a Sződligeti Római Katoli-

kus Egyházközségnek közösségi tér fejlesztésre, foglal-

koztatásra. Gratulálunk!

Ismét nyertünk!

Az Üveghegyen túl!
Augusztus 21-én 18.30 kor ingyenes

Katáng gyermekkoncert lesz a Szabadság téren.
Mindenkit szeretettel várunk!

A KONCERT A „KÖSZÖNJÜK, MAGYARORSZÁG!” PROGRAM
KERETÉBEN VALÓSUL MEG.
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Mikor kinn a ZÁRVA tábla
2020. március 13-án már tudtuk a Közösségi Ház ajtajára 
„határozatlan időre” kikerül a zárva tábla. A hatályos jog-
szabályokat betartva bizony júniusig ott is maradt és bizony 
a nyári nyitva tartás alatt is csak óvatosan, csökkentett lét-
számú közösségeket tudtunk fogadni. 
Persze az élelmes klubok megoldották kerti partikkal a ta-
lálkozásokat, így csak a Közösségi Ház programjai, kiállí-
tás megnyitók,tanfolyamok és tornák maradtak el, illetve 
éledtek július végén óvatosan, csökkentett létszámokkal 
újra. Kihasználva a csendes napokat elkezdődött a könyvtár 
leltározása, selejtezés, ami alatt igyekeztünk  olvasóinkat a 

kényszer szünet után is ellátni olvasni valóval. Örömünkre 
szolgált, hogy a könyvellátás nem szünetelt, így új könyvek 
is fogadták a nyáron hozzánk látogatókat. Szolgáltatásain 
közül továbbra is népszerű az Én kosaramból való vásár-
lási lehetőség (a vírushelyzet alatt ugrásszerűen megnőtt a 
megrendelések száma), amit júliustól már kiegészít, nagy 
örömükre, a havi két termelői piacuk is.
Szeptembertől várjuk újra Önöket, új szabályokkal, de régi 
szeretettel!

Kovács Krisztina

Anno Közösségi Ház

Merész lila falak 2013-ból

Lassan harmadik éve nyílik lehetőség 
arra, hogy internetes megrendelés után 
helyben, összekészítve vehetnek át 
községünk lakói termelőktől közvetle-
nül érkező portékákat. Az én kosaram 
csütörtök esti átvételes szolgáltatása 
mellett 2020. június 13-tól termelői pi-
acra is járhatnak Sződliget lakói, havi 
két szombat délután.

Mire ez az újság megjele-
nik, már az ötödik alkalmon 
lesz túl ez a nagyszerű kez-
deményezés. Csancsár Erika 
szervezésében érkező őster-
melők zöldséggel,gyümölcs-
csel, füstölt áruval,sajtokkal, 
kézműves sörökkel, kecske- 
és tehéntejből készült finom-

ságokkal várják a vásárlókat a tervek 
szerint az év minden hónapjában, 
két-két szombat délután. Az első pi-
acot a SZÖSZ dunsztos üveg gyűjtése 
és a Sződligetért Alapítvány pót gye-
reknapja is színesítette, de volt mag-
felismerő játék is a Kálvária Farmnak 
köszönhetően. A szervezők ez úton is 
köszönik minden önkéntesnek a mun-
káját, akik segítettek a hírvivésben, 
szórólapozásban, plakátok kihelye-
zésében, megosztásokkal a közösségi 
oldalakon!

TERMELŐI PIAC

„Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gaz-
dagabb a múltad, annál több fonálon 
kapaszkodhatsz a jövőbe.”

Babits Mihály
Sződliget Nagyközség Képviselő-testü-
lete 2020. március 13-án a 42/2020. 
(III. 13.) önkormányzati határozattal 
létrehozta a helyi Települési Értéktár 
Bizottságot (TÉB). A döntés jogalapja a 
2012. évi XXX. törvény a magyar nem-
zeti értékekről és a hungarikumokról, 
valamint az ennek végrehajtására ki-
adott 114/2013. (IV. 16.) Kormányren-
delet volt. Az intézkedés célja pedig a 
Sződligeten fellelhető nemzeti értékek 
adatait tartalmazó adatbázis, vagyis 
egy virtuális gyűjtemény megteremté-
se, és ennek gondozása.
A helyi TÉB elnöke Tóthné Kovács 
Krisztina, tagjai Galbavi Krisztina, Mi-
halik Bernadett, Papp István és Szeme-
re István lett. A bizottság évente köteles 
beszámolni a tevékenységéről az ala-
pító önkormányzatnak.

Mit jelent a települési értéktár?
A törvény szerint a nemzeti értékek azo-

nosítása, rendszerezése és védelme egy 
többszörösen összetett, alulról felfelé 
építkező rendszerben, a Nemzeti Érté-
kek Piramisában történik. Az értékek 
felkutatása az egyes településeken kez-
dődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek 
ismerik a legjobban. A települési érték-
tárak kincseiből lehetnek majd a nem-
zeti értékek, estleg hungarikumok is.
Értéktárunkba valamennyi értékkel 
bíró helyi (szellemi, emberi, tárgyi és 
természeti) kincsünket szeretnénk ösz-
szegyűjteni, regisztrálni, rendszerez-
ni és bemutatni.  A települési értéktár 
munkájának az a célja, hogy a helyi 
lakosokkal együtt összegyűjtse és meg-
őrizze azokat a jellegzetességeket, 
amelyre mi sződligetiek büszkék le-
hetünk, illetve ezekkel az értékeinkkel 
az idelátogatókat vagy az ország tájain 
élőket megismertessük. 
Hogyan történik a helyi értékek gyűjté-
se, kiválasztása?
A helyi értéktárba bárki javasolhat 
értéket úgy, hogy javaslatát elküldi a 
helyi értéktár bizottságnak. A bizott-
ság a beérkezett javaslatokat megvizs-

gálja és különböző kategóriák szerint 
beazonosítja, rendszerezi (pl.: agrár- 
és élelmiszer gazdaság, egészség és 
életmód, épített környezet, ipari és 
műszaki megoldások, kulturális örök-
ség, természeti környezet, turizmus és 
vendéglátás, valamint sport kategóriák 
szerint). A bizottság a felvételre java-
solt értékek települési értéktárba való 
felvételéről dönt. 
A bizottság a helyi értékek felvételét 
kezdeményezheti a megyei, az ága-
zati, vagy a Magyar Értéktárba is.  Így 
akár egy helyi nemzeti értéket hungari-
cummá is lehet minősíttetni.
A helyi önkormányzat honlapján a 
települési értéktárban nyilvántartott 
nemzeti értékek bemutatásra kerülnek.
Várjuk  a javaslatokat, ötleteket a kova-
cscris@freemail.hu e-mail címre, ter-
veink szerint ,és ahogy a vírus helyzet 
engedi ,személyes beszélgetéseket,ta-
lálkozókat, klub szerű rendezvényeket 
is szeretnénk tartani ősztől a Közösségi 
Házban. Kérjük figyeljék a Ház face-
book oldalát, érdeklődjenek a könyv-
tárban!

Sződliget anno – piac az 1940-es években, és napjainkban

Települési Értéktár Bizottság alakult a helyi értékek megőrzésére

Közösségi Ház és Könyvtár
Sződliget Szent István u. 29. • Telefon: 27/504-058 
 
E-mail: kovacscris@freemail.hu

könyvtári nyitvatartás:
hétfő 13.00-18.00, kedd 9.00-12.00
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Céljuk az idén 70 éve önálló, de 
attól jóval régebbi település ed-
dig megíratlan múltjának az 

alapos feldolgozása. A tervezett kiad-
ványban a történeti éttekintés mellett, 
nemcsak a helyi intézmények (iskola, 
óvoda, egyházak, téglagyár, szeszgyár, 
szociális otthon, KISZ-vezetőképző, 
pártszervezetek, egyesületek, strand 
stb.) története, hanem Sződliget törté-
netében jelentős szerepet játszó sze-
mélyek életrajza és fotója is szerepel-
ni fog. Ez a könyv mondhatni három 
könyvet fog tartalmazni. Nem szimp-
lán egy helyi TÖRTÉNELEMKÖNYV, 
hanem azontúl egyesíti a már elhunyt 

személyekről egy helyi ARCKÉPCSAR-
NOK adatait, és közli a kortársainkról 
egy sződligeti KI KICSODA képzelet-
beli életrajzi gyűjteményét is.
A település múltjából négy évszámot 
érdemes kiemelni: 1846. – a fejlődés 
későbbi motorja, a Pest–Vác vasútvo-
nal megépülése a területen, 1871. – a 
Floch-Reyhersberg család birtokvásár-
lása, 1912 – a telekparcellázás meg-
indulása, 1950. – az önálló település 
létrejötte.
Az eddig összegyűlt anyagból már lát-
szik, hogy a homokos talajon megin-
dult parcellázás nyomán zömében a 
Felvidékről és Erdélyből érkeztek az 

akkor még Sződliget-telepnek mondott 
sződi településrészre az új honfoglalók. 
Megállapítható, hogy a templomok, 
néphagyományok és szokások nélkül 
formálódó közösségnek az egyesületi 
élete igen aktív volt. Úgy a sport, mind 
az egyházi és kulturális téren létreho-
zott szervezetekben pezsgő élet folyt. 
Gyakoriak voltak az adománygyűjtést 

(KÖNYV KÉSZÜL A TELEPÜLÉSRŐL)

MESÉLJ NEKÜNK SZŐDLIGETRŐL!
„Az emlékezet értéket ment!”

Bizonyára már sokan tapasztalták, hogy néhány lelkes lokálpatrióta lakótársuk 
postaládájukba levelet dobott be, valamint az Internet adta lehetőségeket ki-
használva megszólította a hajdani sződligeti iparosok, kereskedők, sportolók, 
tudományos kiválóságok, közéleti személyiségek leszármazottjait.

szolgáló kultúrestek, fagylaltdélutánok, 
amatőr színielőadások, ahol jobbára a 
helyi templomok építésére, berendezé-
sére igyekeztek a település motorjának 
számító lelkes vezetők a vendégektől 
anyagi támogatást szerezni. A település 
kezdetben inkább a vidéki nyugalmat 
és romantikát kereső, jómódú, biztos 
egzisztenciájú, polgári származású, fő-
városi nyugdíjasok nyaralóhelye volt. 
Az első ingatlantulajdonosok a Vasúti 
fasor, az Attila és Árpád utcában ház-
helyet vettek és felépítettek kisebb-na-
gyobb nyaralókat, nyári lakokat. A 
hétvégéket, a nyarakat – élvezve a jó 
levegőt és a homokos Duna-partot –, 
szívesen itt töltötték. Sződliget-telepen 
később más rétegek is gyökeret vertek: 
iparosok, kereskedők, vasúti dolgozók, 
kishivatalnokok, magán- és köztisztvi-
selők állandó lakó- és munkástelepévé 
alakult lassan át. 
A szerzők ezeknek az elődöknek is 
szeretnének emléket állítani könyvük-
kel. Mottójuk: „Az emlékezet értéket 
ment!”

Szerzők: 
Volentics Gyula, 
Galbavi Krisztina 

és Mihalik BernadettSződligeti lányok anno

Horgásztanya régen és ma…

„Babagyár” néhány kedvenc terméke: A kerti hulladékégetés káros egészség-
ügyi hatásairól számtalan kutatás je-
lent már meg, többek között a korábbi 
Sződligeti Hírforrás (11. évfolyam, 39. 
szám, 2020. Március) is közölt erről 
egy összefoglalót.
Jó-jó, de akkor mit tehetünk, mit csi-
náljunk a kertünkben, háztartásunk-
ban keletkező szerves eredetű hulla-
dékkal? – kérdezhetik sokan. Ebben 
szeretnénk ezzel az összefoglalónkkal 
segítséget nyújtani, illetve útjára indí-
tani egy cikksorozatot, hogy alaposan 
megismertessük Önökkel a komposz-
tálást, mit hulladékcsökkentési alterna-
tívát. Nem titkolt szándékunk továbbá 
öntevékenységre, tudatosságra, felelős-
ségre, közösségépítésre nevelni a kom-
posztálás által, érzékenyebbé tenni a 
környezetvédelmi problémákra.

A következő hulladékcsökkentési/hul-
ladékkezelési lehetőségek adottak a 
településünkön:

• Zöld Híd zöldhulladék elszállítása: 
erről az Önkormányzat rendszere-
sen tájékoztatja a lakosságot, illetve 
itt is lehet tájékozódni: https://www.
zoldhid.hu/kozszolgaltatas/zoldhul-
ladek-gyujtese
illetve megtudhatjuk az esedékes zöld-
hulladék elszállítási időpontokat, ha itt 
kiválasztjuk Sződliget települést: htt-
ps://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak)
• Önkormányzat nagyon kedvező ösz-
szegért felaprítja és elszállítja az ág és 
gallymaradékokat. Igények leadása: 
Bányavári Pál falugondoknál, telefon-
szám: 20/942-2218.
• Kerti komposztálás
• Közösségi komposztálás

A kerti komposztálásról, hasznáról:

Az általunk előállított komposzt tulaj-
donképpen mesterséges humusz, ami 
a növények számára nélkülözhetetlen 

Hogyan és miért komposztáljunk?
Miért is kezdünk most egy cikksorozatot a komposztálásról? Bizonyára sokak 
fülébe eljutott már a hír, hogy az parlament 2021. január 1-től betiltja az avar 
és kerti hulladék égetését. Községünkben tehát (és minden más településen) ér-
vényét veszti majd az a helyi rendelet, amelyik erre lehetőséget adott (19/2012. 
(X. 12.) önkormányzati rendelet). 

tápanyagokat tartalmaz. Komposztá-
lással egyrészt csökkenthetjük a hul-
ladékmennyiségünket, ami - ha nem 
komposztáltuk eddig - vagy a kom-
munális hulladékkal együtt a lerakóba 
került, vagy pedig elégettük a kertben.

Egy svájci tanulmány szerint egy na-
gyobb kupac avar 6 órás égetésével 
annyi szállópor keletkezik, mint 250 
autóbusz 24 órai folyamatos közleke-

dése során. Egy magyar em-
ber élete a jelenlegi szennye-
zési szint mellett átlagosan 
6-8 hónappal rövidül.
Amikor az ilyen hulladék a 

lerakóra kerül, és eltemetődik a kö-
vetkező réteg hulladék alá, metánt 
termel, egy olyan üvegházhatású gázt, 
amely az Amerikai Környezetvédelmi 
Hivatal szerint 100 éves léptékben 25-
ször jobban gyorsítja a globális felme-
legedést, mint a szén-dioxid.

A komposztálás gyakorlata:

A komposztálás során biztosítanunk 
kell a természetesen végbemenő folya-
matok megfelelő feltételeit. Ezekhez a 
következőkre lesz szükség:
• Jó oxigénellátás: levegős tárolóhely, 
lazító anyagok (szalma, ágnyesedékek 
bekeverése, keverés-átrakás) Ezekkel 
biztosíthatjuk, hogy a komposztban 
nem indulnak el kedvezőtlen rothadási 
folyamatok, amelyek esetlegesen kelle-
metlen szagokat okozhatnak.
• Nedvességtartalom: árnyékos, jó ví-
zelvezető képességű helyet keressünk 
a komposztálónk számára. Se túl ned-
ves, se túl száraz nem kedvez a kom-
posztálódási folyamatoknak.
• Megfelelő C/N arány, azaz a barna 
és zöld részek aránya: az az ideális a 
lebontó mikroorganizmusok számára, 
ha 3 rész barna összetevőhöz (száraz 
gallyak, száraz levelek, stb) 1 rész zöld 
összetevőt (fűnyesedék, konyhai hulla-
dékok, stb) adunk.

A komposztálás kivitelezhető halom-
ban, prizmában, fakeretben, műanyag 
komposztáló ládában, fémhálóban, 
komposztáló kasban. Ezek többsége 
otthon is elkészíthető saját kezűleg, 
nem szükséges hozzá drága alapanya-
gokat vásárolni.

A komposztálás lépései:

1. Gyűjtés: szerves hulladékok szelek-
tív gyűjtése
2. Aprítás ajánlatos 5 cm-nél kisebb 
darabokra aprítani, vágni
3. Komposztáló feltöltése: alulra érde-
mes durvább anyagot, pl. faaprítékot 
tenni a jó szellőzés biztosítása miatt. 
Ezután rétegezhetjük a különböző ere-
detű szerves hulladékainkat, figyelve 
az 1:3 (zöld:barna) arányra. A rétegek 
közé keverhetünk adalékanyagokat: 
földet, kőzetlisztet, illetve olyan ás-
ványi anyagokat, amelyek javítják a 
komposzt minőségét, segítenek a kel-
lemetlen szagú gázok megkötésében is 
(zeolit, riolittufa)
4. Keverés: először kb. 5-6 hét eltel-
tével keverjük át a komposztunkat, 
amikor lejátszódott a bomlási folyamat 
első szakasza. Jó minőség eléréséhet 
érdemes 6-8 hetente megismételni a 
folyamatot.

Jelen cikkünkbe ennyi fért bele, de ter-
vezzük a folytatást, hogy további hasz-
nos tippeket adjunk a komposztálásról, 
beleértve a közösségi komposztálás 
gyakorlatát is. Amennyiben gyakor-
latban is szeretné megnézni, hogyan 
készül el egy kerti komposztáló, akkor 
szeretettel várjuk szeptember 12-én a  
Közösségi Ház udvarán. Érdeklődjön a 
Közősségi Házban további informáci-
óért.

Szilágyi Krisztina

(Kép forrása: 
Hermann Ottó Intézet Nonprofit Kft.)
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Sződliget anno-2010. 
Rúgd a labdát Sződliget

Aki szereti a focit abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy minden hétvégén láthat egy-egy meccset 

a sződligeti focipályán.

Mit tegyünk és mit ne 
tegyünk a komposztba
(a lista nem teljes):

• Konyhából: zöldség és gyü-
mölcshulladékok, tojáshéj, kávé 
és teazacc, szobanövények leve-
lei, virágföld
• Kis menyiségben, jól földara-
bolva: toll, szőr, papír, gyapjú, 
pamut és lenvászon
• Kertből: fűnyesedék, gyomok 
(virágzás előtt), falevél, gally ap-
ríték, lehullott gyümölcsök

• Olajok, zsírok, festékek, lakkok
• Műanyag, üveg, cserép és fém-
hulladék
• A “lebomló” vagy komposztál-
ható műanyagok esetében továb-
bi tájékozódás szükséges, mert 
sokszor csak ipari komposztá-
lókban képesek lebomlani, kerti 
komposztálóban nem!
• Ételmaradék, hús, csont: ezek 
ugyan lebomlanak, de odavonz-
zák a fertőzést terjesztő kóbor ál-
latokat, rágcsálókat, legyeket

A Polgármester is focizik (2014.)

MIT TEHETEK ÉN
A SZÚNYOGOK ELLEN?
Talán kevesekben merül fel a gondolat ez idő tájt – amikor türelmetlenül várja 
-kérdezi az ember, mikor lesz már szúnyoggyérítés? – hogy saját maga is felelős 
lehet a szúnyogok kellemetlen elszaporodásáért azáltal, hogy kiváló életfeltéte-
leket teremt neki a háza körül.

Az embereket és állatokat egyaránt 
gyötrő szúnyogok elleni védekezés a 
klímaváltozás miatt egyre fontosabb 
üggyé válik. Melegedő időjárásunk, a 
nyári ár- és belvizes időszakok gyako-
ribbá válása miatt új szúnyogfajok, és 
az általuk terjesztett kórokozók jelen-
nek meg Magyarországon. A melegebb 
égöv változatos nyavalyáit terjesztő 
szúnyogok a melegedő kontinensen 
észak, így hazánk felé terjeszkednek, 
illetve a világkereskedelem révén be-
hurcolt egyedek nem pusztulnak el.
Járványügyi szempontok miatt tehát 
fontos az ellenük való védekezés, az 
ide vonatkozó törvényből (18/1998. 
(VI. 3.) NM rendelet 36§) az is világos, 
hogy magánterületen a tulajdonos/
fenntartó kötelessége, közterületen 
pedig az önkormányzat felelőssége a 
kártevők elleni védekezés. Tehát ne-
künk is akad tennivalónk, ha szúnyog-
mentesebb nyarat szeretnénk!

Javasoljuk a többszintű védekezést
• Első lépésben gondoskodjunk me-
chanikai védelemről a megfelelő ruhá-
zat és szúnyogháló használata révén! 
• Másodsorban érdemes különböző 
füstölőket és riasztószereket is alkal-
maznunk, ha szabadban vagyunk. 
Ezek többnyire összezavarják a szú-
nyog kémiai (szag-) ingerek alapján 

történő tájékozódását, és így nehezítik, 
hogy csípésre alkalmas emberi „pré-
dát” találjanak. Tudnunk kell azonban, 
hogy egyénenként eltérő márkák hat-
hatnak a legjobban. 
• Nem utolsó sorban arról se feled-
kezzünk meg, hogy a ház körül a te-
nyészőhelyeket szüntessük meg! Ilye-
nek az ereszcsatornában megrekedt 
víz, az esővízgyűjtő hordó és minden 
olyan tárgy, amiben összegyűlhet egy 
kevés víz.
A lenti ábra jól összefoglalja, hogy hol 
bújhatnak meg a lárvák, amelyekre a 
kémiai szúnyoggyérítés vajmi kevés 
hatással van, tehát nekünk kell felven-
ni a harcot ellenük.
Mindenekelőtt azonban meg kell érte-
nünk, hogy az esti és hajnali szürkület, 
illetve részben az éjszaka nem csak a 
miénk, hanem a szúnyogoké és a rá-
juk vadászó, tőlük függő élőlényeké is. 
Ne várjunk el tehát teljesen szúnyog-
mentes környezetet. A táplálékláncban 
betöltött szerepük miatt a szúnyogok 
teljes kiirtása ökológiai katasztrófához, 
fajok tömegeinek kipusztulásához vagy 
vészes megfogyatkozásához vezetne!
Képek és szöveg forrása:
https://www.szunyog.okologia.mta.
hu, https://www.mme.hu/a_szunyogir 
tas_termeszetvedelmi_kockazatai_es_
biologiai_megoldasai

A Sződligeti Óvodás 
Gyermekekért Alapít-
vány javára,  Sződliget 

Nagyközség Önkormány-
zata támogatásával

Szeptember 12-én 
(szombaton) 
8-13 óráig a 

Közösségi Ház
udvarán
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I. Általános feltételek

Beépíthetőség: A telkeken a Szabályo-
zási terv és a Helyi Építési Szabályzat 
előírásainak megfelelő lakóház építhe-
tő az alábbi övezeti besorolásnak meg-
felelően:

• „Lke1” jelű kertvárosias lakóterület,
• az építmények oldalhatáros beépí-

téssel,
• a telek max. 30 %-os beépítettsége 

mellett,
• max. 4,5 m építménymagassággal 

helyezhetők el.

Közművesítettség: Az ingatlan köz-
művekkel történő ellátásának és a 
közműfejlesztési hozzájárulások meg-
fizetésének költségét a vételi ár már 
tartalmazza. A közművek kiépültek.

Egyéb infrastruktúra: Az ingatlan mart- 
aszfalt burkolattal ellátott úton közelít-
hető meg.

II. Egyéb feltételek

A telek tulajdonjogát csak természetes 
személy szerezheti meg.
Az árverésen jogi személyek nem ve-
hetnek részt.
Az építési telek további albetétesítése, 
vagyis az ingatlanon társasház építése 
nem megengedett.
Aki az árverésen részt kíván venni, 
annak az árverés megkezdéséig az 
alábbi táblázatban meghatározott Bá-
natpénz összegét letétbe kell helyez-
nie a Sződligeti Közös Önkormányzati 
Hivatal pénztárában. Az árverésen a 
letéti összeg befizetését igazoló pénz-
tárbizonylat bemutatásával lehet részt 
venni.
Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.
A befizetett vagy átutalt összeg annál, 

aki az árverésen a legmagasabb össze-
get ajánlja, beszámít a vételárba. Aki 
az árverésen nem nyert, annak a letét-
be helyezett pénz visszajár.
A nem nyertes pályázó részére a bánat-
pénz visszafizetése a versenytárgyalás 
befejezését követően, a Sződligeti Kö-
zös Önkormányzati Hivatal pénztárá-
ban történik.
Az adásvételi szerződést az árverést 
követő 15 napon belül meg kell kötni. 
Amennyiben a nyertes a szerződést ki 
nem menthető okból nem köti meg, 
úgy a letétbe helyezett összeg bánat-
pénznek minősül, azt az eladó visszafi-
zetni nem köteles.
Az árverésen kialakult vételárat az 
adásvételi szerződés aláírásától számí-
tott 20 napon belül kell egy összegben 
megfizetni.
A vételár késedelmes befizetése esetén 
az eladó jogosult a szerződéstől egy-
oldalúan elállni, kárait megtéríteni a 
letétbe helyezett összegből.
A telek birtokbaadása a vételár teljes 
összegének kiegyenlítését követő 5 na-
pon belül történik.
Amennyiben az előírt határidőn belül 
a nyertes pályázó érdekkörében felme-
rült okból nem jön létre az adásvételi 
szerződés, úgy az Eladó haladéktalanul 
értesíti a versenytárgyalás eredménye 
szerint következő legmagasabb vételá-
rat ajánló pályázót. Amennyiben töb-
ben tettek azonos összegű vételáraján-
latot, a vevő személyéről sorsolás dönt. 
A szerződéskötésre az értesítés kézhez 
vételétől számított 15 napon belül van 
lehetőség. Ezen határidő jogvesztő.
Az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII törvény 86. § (1) 
bekezdés j) pontja alapján az építési 
telek nem adómentes, ezért a kikiáltá-
si ár tartalmazza az általános forgalmi 
adót.

III. Az ingatlan elhelyezkedése

IV. Az ingatlan adatai:

Sződliget Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sződliget belterület 
815/4 hrsz alatti közművesített földhasználati joggal terhelt, lakóépülettel beépített telek nyilvános 
versenytárgyaláson való értékesítésére.

A versenytárgyalásos értékesítés helye: Közösségi Ház (2133 Sződliget, Szt. István u. 29.) A pályázat benyújtási határideje: 
2020. augusztus 19.

A versenytárgyalással kapcsoltban érdeklődni lehet személyesen a Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatalban.

Sorszám Cím Hrsz. Terület (m2) Licit induló 
ára (Ft)

Bánatpénz 
(Ft)

Licitlépcső 
(Ft)

Versenytár-
gyalás ideje

2020.  
augusztus 

27.

1 Ady Endre 
utca 6.

815/4 536 7 800 000 1 000 000 Ft 100 000 Ft 9.00
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Megváltozott helyzet, 
megváltozott feltételek
Sokan mondják a tavaszi járvány után már nem lehet az 
életünket a járvány előtti módon folytatni. A jelentősebb 
korlátozások után is a mai napig maszkot kell viselnünk a 
közélet zárt színterein. Korlátozva vannak főleg a kulturális 
rendezvények létszámai, kimondva, vagy kimondatlanul is 
várjuk a második hullámot miközben még az első végét jár-

juk. A kialakult helyzethez igazodva maradtak el a település 
nyári rendezvényei, születésnap ide vagy oda, nem lehetett  
tömegeket vonzó születésnapi  partit tartani. Augusztus 20. 
és a szeptemberi  LIGET FESZT is átgondolva, óvatosan pró-
bál a körülmények és lehetőségek között maradni. 20-án 
nem tartunk külön ünnepséget,

(részletes program a hátsó borítón)  17.30  hangzik majd el 
az ünnepélyes polgármesteri köszöntő és adják át az ez évi 
kitűntetést községünk díszpolgárának. Ezen a napon Kiss  

Kiara és Jármai Edit lesz a rendezvény házigazdája. Reméljük 
a járványhelyzet nem írja felül terveinket és bár a jelenlévők 
létszámára ügyelve, de meg tudjuk tartani rendezvényeinket. 

 21-én a már előzőekben lebeszélt 
KATÁNG koncert előtt 18.00 tartunk egy kis megemlékezést.

2020. szeptember 5-én pedig a  LIGET FESZTen
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