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Mikor a tudomásunkra jutott a Samsung ipari víz ellátásának tervezett nyomvonala 
az bizony kiverte a biztosítékot.

Az un. Chinoin kutakból származó az ipari vizet Sződliget szélső utcáján, 
a Malom utca alatt vezették volna végig. 

Megvédjük a sződligeti 
emberek érdekeit!

Az még ennél is nagyobb baj volt, hogy a 

szennyvíztisztítóba tartó ipari szennyvizet, 

a Damjanich utca, majd a Klapka utca alatt 

vitték volna és ráfordulva a Vasúti fasorra, 

az iskola és a játszótér között elvezetve a 

csatornát hagyta volna el a települést Vác 

irányába.

Ezt nem hagyhatjuk! Megengedhetetlen, 

hogy egy multi érdeke felülírja az emberek 

egészséges élethez való jogát. Megbízva egy 

környezetvédelmi szakjogászt, bírósághoz 

fordultunk.

Vélhetően az eljárás hatására a kivitelező, 

(Mészáros és Mészáros Kft), úgy tervezi át 

a nyomvonalakat, hogy azok legkevésbé 

érintsék Sződliget lakott területét.

A képen látható nyomvonal szerint a Vác déli 

vízbázisból származó vizet a 2-es út melletti 

ligetes terület alatt viszik, majd a Szeszgyár 

utcán fordulnak Göd irányába.

Véleményem szerint az ennél jóval 

veszélyesebb ipari szennyvízvezeték, 

Sződligetet végig kikerülve, az M2-es autóút 

másik oldalán halad. 

Ugye tudják, hogy nem dőlhetünk hátra? Egy 

csatát most megnyertünk, de a háborút még 

nem.

Árgus szemekkel figyeljük, hogy mi történik. 

Nem lehet megnyugvásunk addig, ameddig 

pontosan nem tudjuk azt, hogy a gyár 

milyen anyagokat bocsájt ki egyrészt az ipari 

szennyvízében, másrészt a hűtőtornyokon 

keresztül a légtérbe elpárologtatva.

Meggyőződésem, hogy a környezettudatos 

emberek támogatásával győzni fogunk. 

Ugyan a beruházást nem állíthatjuk meg, de 

azt feltétlenül el kell érnünk, hogy emberekre 

ártalmas, veszélyes anyag ne hagyja el a 

Samsung gyár területét.
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Közösségi költségvetés Sződliget 2022.

1 Sződliget kezdjen elmozdulni a biológiai szúnyoggyérítés irányába a rendszeres élőhelytérképezés megszervezésével,
valamint a lakosság tájékoztatásával és aktív bevonásával a védekezésbe.

2 Sződliget vegye bérbe a DMRV Zrt.-től a Vác közigazgatási területéhez tartozó kavicsos Duna partot és kerüljön
kialakításra egy igényes plázs. Leginkább a Római-parti plázs kilalakítását tartom követendőnek:
https://3.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/sport-szab

3 Napokban jelent meg „Mesélj nekem Sződligetről” kiadvány. A szerzők elmondása szerint gazdag tárgyi gyűjtemény 
áll rendelkezésükre. Javaslom, hogy a kihasználatlanul álló Bagolyvárban létesüljön egy ezeket bemutató állandó 
helytörténeti kiállítás. 

4 Létesüljön kerékpár ügyességi pálya a Duna parton és KRESZ park a Barackosi közparkban. Referenciaként a fóti
bringaparkot (https://www.facebook.com/fotbringapark), illetve a Fótfürdő kalandparkot
(https://mapsus.net/HU/fotfrdi-kalandpark-130897)  tudom

5 „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” szabadtéri könyvszekrény telepítése. Elképzelhető akár egy leselejtezett 
telefonfülke felhasználásával is.

6 Alakítsunk ki egy bográcsozó helyet a Duna parton. Javaslom, hogy legyen ott egy kiépített alapon kő tűzrakó, fix
asztalokkal és padokkal. Sződliget kezdjen elmozdulni a biológiai szúnyoggyérítés irányába a rendszeres
élőhelytérképezés megszervezésével, v

7  Úgy gondolom, hogy 70 db hulladékgyűjtő megoldaná az eldobált szemét és kutyagumi problémáját. Amennyiben az
ürítésre nincs önkormányzati kapacitás, a kukák környezetében lakók közösségi ürítése megoldást jelentene.
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A szavazás megtörtént, a határidő 
2022.04.29-én lejárt.

Emlékeztetésként a szavazásra fel-
tett fejlesztési irányok:

-  Sződliget kezdjen elmozdulni a 
biológiai szúnyoggyérítés irányába 
a rendszeres élőhelytérképezés 
megszervezésével, valamint a la-
kosság tájékoztatásával és aktív be-
vonásával a védekezésbe.

-Sződliget vegye bérbe a DMRV 
Zrt.-től a Vác közigazgatási terüle-
téhez tartozó kavicsos Duna partot 
és kerüljön kialakításra egy igényes 
plázs. Leginkább a Római-parti 
plázs kialakítását tartom követendőnek. 

- Napokban jelent meg „Mesélj 
nekem Sződligetről” kiadvány. A 
szerzők elmondása szerint gazdag 
tárgyi gyűjtemény áll rendelkezé-
sükre. Javaslom, hogy a kihaszná-
latlanul álló Bagolyvárban létesül-
jön egy ezeket bemutató állandó 
helytörténeti kiállítás

- Létesüljön kerékpár ügyességi 
pálya a Duna parton és KRESZ park 
a Barackosi közparkban. Referenci-
aként a fóti bringaparkot illetve a 
Fótfürdő kalandparkot tudom aján-
lani.

- Tégy egy könyvet, végy egy 
könyvet” szabadtéri könyvszekrény 

Összesen 341 db szavazat érkezett be, amelyeknek a 
százalékos megoszlás a következő:

A Közösségi Költségvetés céljára elkülönített összegnek 
kevesebb, mint a fele kerülhet felhasználásra a biológiai 

szúnyoggyérítés feltérképezésére, ezért a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a második legtöbb szavazatot kapott 

javaslatot is megvalósítja.

A megvalósításhoz részt kell vennünk a DMRV Zrt. által kiírt 
területbérleti pályázaton és ajánlatot kell tennünk a 

Vác 0442 hrsz-ú ingatlan bérlésére.

A pályázat elbírálását követően 60 napos határidővel 
mondhatja fel a jelenlegi szerződést a DMRV Zrt. Ez egyben 

azt is jelenti, hogy még elnyert pályázat esetén sem 
valószínű, hogy ebben a nyári szezonban megtörténhet a 

plázs teljes kialakítása, de mégis óriási előrelépést tett 
Sződliget abba az irányba, hogy végre saját Duna partja legyen.

Sződliget Nagyközség Képviselő-testülete 2022.évi költségvetésben 10.000.000 forintot
különített el a „Közösségi Költségvetés” céljaira.

KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉS

telepítése. Elképzelhető akár egy 
leselejtezett telefonfülke felhaszná-
lásával is.

- Alakítsunk ki egy bográcsozó 
helyet a Duna parton. Javaslom, 
hogy legyen ott egy kiépített alapon 
kő tűzrakó, fix asztalokkal és pa-
dokkal. 

- Úgy gondolom, hogy 70 db 
hulladékgyűjtő megoldaná az eldo-
bált szemét és kutyagumi problé-
máját. Amennyiben az ürítésre 
nincs önkormányzati kapacitás, a 
kukák környezetében lakók közös-
ségi ürítése megoldást jelentene.

internet doboz Összesen

1
Sződliget kezdjen elmozdulni a biológiai szúnyoggyérítés irányába a rendszeres élőhelytérképezés 
megszervezésével, valamint a lakosság tájékoztatásával és aktív bevonásával a védekezésbe.

119 1 120

2
Sződliget vegye bérbe a DMRV Zrt.-től a Vác közigazgatási területéhez tartozó kavicsos Duna partot 
és kerüljön kialakításra egy igényes plázs. Leginkább a Római-parti plázs kilalakítását tartom 
követendőnek: https://3.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/sport-szabadido/romai-parti-plazs

113 4 117

3
Napokban jelent meg „Mesélj nekem Sződligetről” kiadvány. A szerzők elmondása szerint gazdag 
tárgyi gyűjtemény áll rendelkezésükre. Javaslom, hogy a kihasználatlanul álló Bagolyvárban 
létesüljön egy ezeket bemutató állandó helytörténeti kiállítás. 

5 1 6

4
Létesüljön kerékpár ügyességi pálya a Duna parton és KRESZ park a Barackosi közparkban. 
Referenciaként a fóti bringaparkot (https://www.facebook.com/fotbringapark), illetve a Fótfürdő 
kalandparkot   (https://mapsus.net/HU/fotfrdi-kalandpark-130897)  tudom ajánlani.

48 0 48

5
„Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” szabadtéri könyvszekrény telepítése. Elképzelhető akár egy 
leselejtezett telefonfülke felhasználásával is.

8 0 8

6

Alakítsunk ki egy bográcsozó helyet a Duna parton. Javaslom, hogy legyen ott egy kiépített alapon 
kő tűzrakó, fix asztalokkal és padokkal. Sződliget kezdjen elmozdulni a biológiai szúnyoggyérítés 
irányába a rendszeres élőhelytérképezés megszervezésével, valamint a lakosság tájékoztatásával és 
aktív bevonásával a védekezésbe.

8 2 10

7
 Úgy gondolom, hogy 70 db hulladékgyűjtő megoldaná az eldobált szemét és kutyagumi 
problémáját. Amennyiben az ürítésre nincs önkormányzati kapacitás, a kukák környezetében lakók 
közösségi ürítése megoldást jelentene.

32 0 32
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Mindannyiunk számára fontos dolog az 
önkormányzat idősekért vállalt cselekvő 
felelőssége.  Ehhez elengedhetetlen egy helyi szintű 
aktív időspolitika és a helyi idősügyi tevékenység. 
Mindezek tudatában és a célok megfogalmazásában 
újragondoltuk az Önkormányzat szerepét. Eddig 
az intézményeinken keresztül valósítottuk meg az 
idősügyi feladatainkat, a jövőben egy szélesebb 
körű együttműködésen alapuló, hatékonyabb 
rendszer működtetése szükséges, amely megfelel 
a változó igényeknek. Ennek érdekében az 
önkormányzat segíteni szeretné a szépkorú 
sződligeti lakosokat úgy, hogy még szebbé és 
kiszámíthatóbbá teszi az életüket. Tudjuk, hogy 
vannak olyan szépkorú lakótársaink, akiknek 
nincs, vagy akiktől távol laknak a rokonai. Rajtuk 
szeretnénk segíteni egy életjáradéki szerződés 
megkötésével. A szerződésbe foglaljuk azt, hogy 

a) A jogosultat az életjáradéki szerződés megkötésekor egy összegben megilleti az ingatlan 
lakott forgalmi értékének 10%-a.

b) A havi életjáradék összegének kiszámítása az Önkormányzat tulajdonába került ingatlan 
szerződéskori  lakott forgalmi értékét,

továbbá a járadékos(ok) életkorát és nemét alapul véve, az alábbi táblázat alapján történik:

Amennyiben felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség, további információkért 
várjuk Önt a polgármesteri hivatalban.

Életjáradéki szerződés
az önkormányzattal

Az életjáradék mértéke és 
számításának szabályai

már most megkapja a tulajdonában lévő ingatlan 
árának a 10%-át, majd ezt követően minden 
hónapban életjáradékot kap az Önkormányzattól. 
Élethosszig használhatja ingatlanát, ami később a 
közösség tulajdonába kerül.

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

65 éves kor 
felett

70 éves kor 
felett

75 éves kor 
felett

80 éves kor 
felett

85 éves kor 
felett

90 éves kor 
felett

Férfi 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Nő 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8
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Ételmaradék

GYERMEKÉTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Egy év alatt az élelmiszerek ára 13%-kal nőtt, ezen belül a 
margariné 33,6, a kenyéré 27,9, a sajté 21,8, a baromfihúsé 
21,4, a péksüteményeké 18,7, a tejtermékeké 18,2, az idényáras 
élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs 
összesen) 17,9, a büféáruké 14,2, a szalámi, szárazkolbász és 
sonkáé 3,8, a sertéshúsé 3,5, a cukoré 3,3%-kal emelkedett.

Ennek ellenére – kormányzati intézkedés miatt - az 
önkormányzatok nem emelhetik nonprofit szintre a 
közétkeztetési díjakat. Ott tartunk, hogy minden tál levesen 
komoly pénzt veszít Sződliget közössége.

 Abban az esetben, ha a szülő nem 
igényel gyermekének étkezést a 
tárgynapot megelőző nap délelőtt 9:00 
óráig mondhatja le. 

A határidőt követő bejelentésnél a térítési 
díjat meg kell fizetni.

A határidőben le nem mondott aznapi 
ételt a szülő, az élelmezésvezető értesítése 
mellett 14:00 és 14:20 között, az iskola 
tálalókonyhán átveheti.

Mindenképpen kérjük a visszajelzést, ha 
élnek ezzel a lehetőséggel.

 Ennek ellenére hatalmas mennyiségben marad meg ételmaradék 
az iskolában. A jelenlegi jogszabályok szerint ezt nem adhatjuk 
oda a szegényeknek, nem vihetjük el egy hajléktalanotthonba, 
de még egy állatmenhelynek sem ajánlhatjuk fel.  Sőt, fizetnünk 
kell a megsemmisítéséért! 

Úri luxus ekkora mennyiségi ételmaradék, amit sem most, de a 
gazdasági folyamatokat látva, a jövőben pláne nem engedhetünk 
meg magunknak. 

Be kell tömni azokat a réseket, ahol ömlik ki a pénz, ezért 
intézkedéseket vezetnünk be a minden szempontból 
takarékosabb közétkeztetésért.

Első lépésben így változik az ebédlemondás rendje:

Az önkormányzattal egyeztetve – 2022. április 19. napjától - az alábbi módon 
változik az étkezés lemondása.

(Az elvitelhez saját edény biztosítása 
szükséges.)
Természetesen a hiányzás további 
napjaira is le kell mondani az étkezést, 
ekkor kérem jelöljék meg azt a napot, 
amikor a gyermek újra étkezik. 

Az orvosi igazolás sem mentesíti a szülőt 
a le nem mondott étkezés megtérítése 
alól. 
Az ingyenes étkezőnek is szükséges a 
lemondás hiányzás esetén!

Amennyiben változtatni kívánnak az 
étkezés igénybevételének módján, arra a 

Az épület elkészülte után elindultak a hatósági eljárások. Első 
körben meg kell szereznünk az épület használatbavételi 
engedélyét. Ilyenkor különböző szakhatóságok szemlézik az 
épületet, a berendezést és amennyiben mindent rendbe találnak, 
hozzájárulnak az engedélyhez. Ilyen szakhatóság pl. az ÁNTSZ, 
vagy a Katasztrófavédelem. Ha valamit kifogásol bármelyik 
hatóság, akkor a problémát ki kell küszöbölni, ezt követően újra 
indul a teljes kör.

Miután megszereztük az épület használatbavételi engedélyét, 
indulhat a működési engedély megszerzésére irányuló eljárás. Itt 
hasonló módon az előbbiekhez, szinte ugyanazok a hatóságok 
szemlézik a működési feltételeket, pl. játszótereken lévő 
eszközök szabványait, ennek az engedélynek birtokunkban 
nyithatja ki kapuit a bölcsőde.

Az érdeklődőket, érintetteket szeretném meghívni egy 
épületbejárásra, ahol az illetékes szakember bemutatja a 

megnyitásra váró bölcsődét és válaszol a kérdésekre.

A bejárás időpontja: 2022 június 14. (kedd) 10.00 óra. Találkozó 
a bölcsőde bejáratánál.

Juhász Béla
polgármester

Elkészült a bölcsőde!

következő hónap 1-ig van lehetőség és 
minden esetben 15 nappal előtte írásban 
kérjük jelezni. 

Kérjük, hogy az étkezéssel összefüggő 
valamennyi ügyben (pl. hiányzás jelzése, 
betegség, étkezés módosítása, 
iskolaváltás, étkezés végleges lemondása, 
számlával kapcsolatban stb.) az alábbi 
iskolaiebedlemondas@gmail.com e-mail 
címen jelezzenek.

Sződliget, 2022.04.11.
Ritzl Józsefné

élelmezésvezető
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SZŐDLIGET 

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2022.   ÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), 
és a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 

A kommunális hulladékszállítás PÉNTEKI napokon történik!  

 

 
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
kibocsátott lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként 
maximum 1 m3 mennyiségben), a zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon. 
 
A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez 
személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS 2022. 

Január Február Március Április Május Június 

14, 28. 11, 25. 11, 25. 8, 22. 6, 20. 3, 17. 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

1, 15, 29. 12, 26. 9, 23. 7, 21. 4, 18. 2, 16, 30. 

 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhető bármely átlátszó zsákban.  
 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét! 

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!  

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

Sződliget, Szent István utca 
10. – Zy Yi Star Kft. Kínai 

üzlet 
- - - - 

DTkH Nonprofit Kft. 
2600, Vác, Zrínyi u 9 

H: 7.00 - 19.00 
Sz: 12.00-16.00 
P: 8.00-12.00 

28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

 
Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől 
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2022. 

Április Május Június Július 

1, 15, 29. 13, 27. 10, 24. 8, 22. 

Augusztus Szeptember Október November 

5, 19. 2, 16, 30. 14, 28. 11, 25. 
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Tájékoztató a váci hulladékudvar megnyitásáról. 

A DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2022. február 1. napjától a
váci hulladékudvar az alábbi nyitva-tartással üzemel:

Hulladékudvar Nyitva-tartás

Vác (Deákvári fasor 2.) hétfő: 800 - 1200

kedd: 1400 - 1800

szerda: 0800 - 1200

csütörtök: 1400 - 1800

péntek: 800 - 1200

szombat: 1000 - 1400

431/1 hrsz.

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét, munkatársaink abban az 
esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került

FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az 
DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a 
hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási 
megbízás).

Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak 
hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
A hulladékudvarokba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, melyek betartását kiemelten 
kérjük.

egyéb csomagolási hulladék 
(műanyag, papír, fém, tetra-

pak, karton) 
15 01 06 

szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási 
felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, 
papírhulladék, kartondoboz, szennyeződés mentes műanyag 
csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), 
szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, 
gyümölcsleves doboz) szennyeződés mentes csomagolási fém 
hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok) 

nincs mennyiségi korlát 

Zöldhulladék 20 02 01 
parkok, kertek hulladéka: falevél, elpusztult növények 
maradványa gyomok, fűkaszálék, nyesedékek, gallyak, ágak, 
konyhai előkészítés hulladékai 

leadható mennyiség max. 
1m³ /év/ingatlan 

Inert hulladék 17 09 04 
lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes 
beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek 
keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett 

leadható mennyiség max. 
1m³ /év/ingatlan 

Lomhulladék 20 03 07 
háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó 
hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: 
bútorfélék, textilruhafélék) 

leadható mennyiség max. 
1m³ /év/ingatlan 

kis és nagy elektronikai 
hulladék 20 01 36 

ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási 
kisgépek, számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, mosó, 
mosogató, szárító gép max 200 kg/év/ingatlan 

személyautó gumiabroncs 16 01 03                                                         - max 4 db/év/ingatlan 

üveg csomagolási hulladék 15 01 07 
kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, 
befőttes üveg nincs mennyiségi korlát 

DTkH Nonprofit Kft.
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Sződligeti hulladékgyűjtés rendje 2022

Új zöldzsák értékesítési pont nyílt Sződligeten!
A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és 
november 30. között szállítják el a lakóingatlanoktól, 
a gyűjtési naptárakban megjelölt dátumokon.

A zöldhulladék kihelyezhető az értékesítési 
partnereknél beszerezhető 120 literes biozsákban. Az 
1 méternél nem hosszabb, max. 6 cm átmérőjű ágakat 
összekötegelve is elszállítják.

Az elszállításra szánt, bezsákolt, illetve kötegelt 
zöldhulladékot a saját ingatlan elé, az úttól 1-2 
méterre kell kihelyezni a szállítási napot megelőző 
este vagy a megjelölt nap reggel 6:00-ig! Ügyeljen rá, 
hogy a gyűjtőzsák összefogható legyen.

Mi számít zöldhulladéknak?

A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben 
képződő, biológiailag lebomló hulladék:

Konyhai zöldhulladékok: gyümölcshéj, zöldséghéj, 
tojáshéj, kávézacc, elhasznált teafilter

Kerti zöldhulladékok: elnyílt virágok, falevél, 
fűnyesedék, gallyak, lehullott gyümölcs.

Sződligeten zöldzsák értékesítési pontok: Kínai bolt 
(Szent István utca) és a 2-es út melletti zöldséges.
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2021. évben 15 alkalommal 
gázvezeték átvágás, 8 esetben 
szén-monoxid mérgezés gyanú 
következtében avatkoztak be a 
rajok. 

Ezen események, továbbá a 12 
kéménytűz és más hatósági eljárást 
igénylő események során a HTP a 
vonatkozó eljárásrendek alapján 
végezte a hatósági cselekmények 
részfeladatait.

Tűzoltóság 2021 éves beszámolójából
Az év során a HTP működési területén 305 tűzesetnél avatkoztunk be és 315 műszaki mentést végeztünk. 
Ezek közül 145 eset téves jelzés, szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. A Megyei Főügyeletre, illetve a 
HTP ügyeletére 24 esetben jelentettek be utólagosan tűzesetet. A tűzeseteket követően 10 esetben volt in-
dokolt tűzvizsgálati eljárás indítása. 

Esemény 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021

Tűzeset 232 236 300 330 304 331 352 305

Műszaki mentés 208 277 263 329 257 364 524 315

Összes esetszám
440 513 563 659 561 695 876 620

Események megoszlása éves bontásban 
forrás: saját adat

Események megoszlása éves bontásban 
forrás: saját adat

Kimutatás – Műszaki mentések 
alakulása az utóbbi 4 évben 
forrás: önkormányzati beszámoló
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HÁZHOZMENŐ LOMTALANÍTÁS 

Figyelem! Változás a lomtalanítás igénylésének menetében! 

A DTKH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente ingatlanonként térítésmentesen EGY alkalommal 2m3 mennyiségben 
házhoz menő rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-es évtől egész évben igénybe vehet. 

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. 

Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06 28 561 200 telefonszámon lehetséges a 4-es menüpont 
kiválasztásával.  

A lomtalanítás NEM konténerben történik. 

Lomtalanítás körébe tartozó hulladék típusok:  

- bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) 
- egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben, 
- szőnyegek, padlószőnyegek, 
- matracok, 
- ágyneműk, 
- textilek, ruhaneműk, 
- műanyagok (linóleumok): padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok, 
- személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerékpár-gumiabroncsok (ezekből háztartásonként max. 4 db 

helyezhető ki) 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:  

- zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék  
- építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget tartalmazó nyílászáró;  
- veszélyes elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);  
- autó – és gépalkatrészek  
- veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, festékes dobozok, kátrány származékok, használt sütőolaj, zsiradék, 

gépjárműolaj) 
- állati tetem, fertőző és undort keltő anyag  
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói tevékenységből származó hulladék 

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett napon történik, mely a megadott napon reggel 6 óráig az ingatlan 
utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a 
hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve kerüljenek kihelyezésre. A 
lomhulladékot minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a 
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 

Igénylés menete:  

1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy felhívja Társaságunk ügyfélszolgálatát az 06 28 561 200 (4. menüpont) 
telefonszámon (ügyfélfogadási időben).  

2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellenőrzi, hogy Társaságunk szerződéssel rendelkező aktív ügyfele, majd hogy 
a szolgáltatás egyenlege elmaradást nem mutat. Ezt követően közösen egyeztetik a lomtalanítás napját és részleteit 
(lakcím, elérhetőség, kihelyezhető mennyiség stb.)  

3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 óráig ki kell helyeznie az ingatlana elé a lom hulladékot.  

4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a kihelyezett lom hulladékot.  

FONTOS: A házhoz menő lomtalanítást kizárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, 
amennyiben nincs díjhátralékuk! 
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Bűncselekmények

A regisztrált bűncselekmények 
100.000 lakosra vetített aránya, válto-
zása.

A regisztrált bűncselekmények 100 
000 lakosra vetített aránya 1.081 volt. 
Előző évben a fertőzöttség mutatója 
1.328 volt. Ez az arányszám a 2012. 
évben volt a legmagasabb 3.934.

A kiemelten kezelt regisztrált bűncse-
lekmények számának alakulása.

A lakosság biztonságérzetét leginkább 
befolyásoló, kiemelten kezelt bűncse-
lekmények számában csökkenés ta-
pasztalható az elmúlt évhez viszonyít-
va. A 2021. évben mindösszesen 421 
kiemelt bűncselekményt regisztrál-
tunk, mely a 2020. évi 469 kiemelt 
bűncselekményhez képest 10,23 
%-os csökkenést mutat.

A kiemelten kezelt bűncselekmények 
körén kívüli fontosabb bűncselekmé-
nyek 

A lakosság közbiztonságérzetét legin-
kább befolyásoló bűncselekmények 
esetében
megítélésünk szerint összességében a 
számok csökkenő tendenciát mutat-
nak. A lopás miatt indított büntetőeljá-
rások számában az elmúlt évhez ké-
pest csökkenés mutatható
ki, a regisztrált esetek száma 280-ről 
252-re csökkent.
A lakásbetörések számában is jelentős 
csökkenés tapasztalható, mivel a 
2020. évben 27 esetben indult eljárás 
lakásbetörés miatt, míg 2021-ben csu-
pán 20 ilyen eset volt. Az értékelt 10 
év
vonatkozásában ez a legkevesebb re-
gisztrált elkövetési szám.
A garázdaságok száma 2020. évhez 
képest szintén csökkent 59-ről 38-ra. 

Kijelenthető, hogy a bűncselekmé-
nyek száma évek óta csökkenő ten-

denciát mutat.
Azonban fontos felhívni arra a figyel-
met, hogy a COVID helyzet elrendelt 
karanténok, illetve bevezetett homme 
office munkavégzések jelentős kiha-
tással voltak az elkövetett bűncselek-
mények számára. Remélhetőleg valós 
csökkenő tendenciáról majd csak a 
2022-es évet követő statisztikák kiér-
tékelése után beszélhetünk.

Sajnos viszont az online térben elkö-
vetett bűncselekmények száma jelen-
tősen nőtt.

A pandémia miatt egyre népszerűbbé 
vált az online vásárlás, hiszen ma már 
szinte bármit kényelmesen házhoz 
rendelhetünk néhány kattintással. 
Azonban az internetes vásárlások szá-
mának növekedésével együtt sajnos 
emelkedett azok száma is, akik inter-
netes csalásnak estek áldozatául. 
Hogy hogyan előzhetjük meg, és mit 
tehetünk, ha megtörtént a baj?

Az internetes csalók egyre profibb 
eszközökkel próbálják megszerezni a 
személyes adatainkat, amelyek alap-
ján észrevétlenül tudnak pénzt le-
emelni a bankszámlánkról, vagy rá-
venni minket, hogy önszántunkból 
utaljunk el nekik egy nagyobb össze-
get. Bár az internetes utalás és bank-
kártyahasználat az esetek többségé-
ben biztonságos, egy hivatalosnak 
tűnő e-mail vagy egy, az igazira na-
gyon hasonlító webshop könnyen 
megvezetheti még azokat is, akik tu-
datosan óvják az adataikat. De akkor 
sincs minden veszve, ha megtörtént a 
baj, hiszen ha időben észrevesszük, 
kellően gyorsan felismerjük a csalást 
és jelezzük bankunknak, akár vissza 
is szerezhetjük ellopott pénzünket.

Ha interneten rendelünk, válasszunk 
olyan webshopokat, amelyek ismer-
tek és megbízhatók, és nézzük meg 
az eladó értékeléseit is. Kevés eladási 

tranzakció vagy sok negatív értékelés 
esetén válasszunk másikat.

A legtöbb nagy online piactérnek 
megvan az az előnye, hogy saját bel-
ső rendszert működtet, ezért a vásár-
láskor a tranzakció ezen keresztül zaj-
lik. Így, amennyiben nem érkezik meg 
a rendelt termék, bejelentés után a 
szolgáltató vissza tudja utalni a pénz-
összeget.

Nagy biztonságot nyújtanak azok az 
oldalak is, ahol a fizetési módok közül 
kiválasztható valamilyen pénztransz-
ferrel foglalkozó köztes szolgáltató, 
például a PayPal, mert a legtöbb ilyen 
szolgáltatónál szintén védik a vásárlót 
a csalóktól, így akár rajtuk keresztül is 
visszaigényelhető az elutalt összeg.

Ha megtörtént a baj

Nagyon bosszantó, ha mégis a csalók 
markába kerülünk, hiszen ilyenkor 
akár hetek is eltelhetnek, mire rájö-
vünk, hogy hiába várjuk a megrendelt 
terméket. Amennyiben fizetés után 
pár perccel nem kapunk megerősítést 
a vásárlásról, érdemes először az el-
adóval felvenni a kapcsolatot, azon-
ban, ha ez sikertelen, mindenképpen 
jelezzük a bankunk felé, hogy csalás 
áldozatává váltunk.

A bankok fel vannak készülve az eset-
leges csalási ügyek kezelésére, ezért 
mindenképpen érdemes jelezni felé-
jük, ha bajba kerültünk, mert arra is 
van esély, hogy az átadott adatok is-
meretében a számlavezető pénzinté-
zet visszahívást indíthat a leemelt ösz-
szegre a tétel könyvelését követően. 
És természetesen azon nyomban te-
gyük meg a feljelentést a Rendőrség 
felé, hogy mielőbb lefüleljék a csaló-
kat.

Csökkent a 2021-es évben elkövetett köztéri bűncselekmények száma. Nőtt az 
online térben elkövetett csalások száma!
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Bűncselekmények száma
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A biológiai szúnyoggyérítés gyakorlati 
lehetőségei a Dunakanyarban - összefoglaló 

Készítette: Hlavács Judit, alpolgármester, Göd; Kőszegi Dániel, Lokímica Magyarország

A Dunakanyar településein a szú-
nyoggyérítés nem csak kényelmi, 
hanem egészségügyi okokból (a klí-
maváltozás miatt megjelenő, új be-
tegségeket hordozó invazív fajok 
megtelepedése miatt) is megoldan-
dó feladat.
A Magyarországon szinte kizáróla-
gosan elterjedt kémiai, vegyszeres 

A település által szervezett gyérítés mellett alapvető 
fontosságú a lakosság együttműködése, amit tájékozta-
tással, szemléletformálással kell elősegíteni. Ehhez in-
gyenesen elérhető anyagok is rendelkezésre állnak. 
Szükséges a ház körüli, szúnyogbölcsőként szolgáló 
apró vízfelületek megszüntetése, az esővízgyűjtők ta-
karása, tavak, medencék kezelése.

A települési szú-
n y o g g y é r í t é s 
alapja a potenci-
ális kelőhelyek 
minél részlete-
sebb feltérképe-
zése és ennek az 
árvizek és a csa-
padékhullás mér-
téke alapján tör-

ténő folyamatos naprakészen tartása. Erre régebben 
csak nagyon nagy élőmunkaigénnyel volt lehetőség, 
most a technológiai fejlődésnek köszönhetően (dró-
nok) könnyebbé vált. 
A térképen kívül a szúnyogfajok és a lárvaállapotok 

Kőszegi Dániel: A kémiai és biológiai gyérítés 

előnyei és hátrányai

gyérítés ugyanakkor számos haté-
konysági és környezetvédelmi 
problémát felvet, amelyre a bioló-
giai, fajspecifikus kezelés bevált, 
több évtizedes gyakorlata jó vála-
szokat ad. 
Bármilyen gyérítés a szomszédos 
települések együttműködését kí-
vánja meg, de ez a biológiai eseté-

ben különösen igaz, ezért örömteli, 
hogy a találkozón 8 környékbeli 
település képviselői, a hivatali 
szakemberek mellett nagy számban 
döntéshozók, polgármesterek, al-
polgármesterek jöttek el. 
Az előadások reményeink szerint 
egy folyamat kezdetét jelentik, a 
délelőtt végén az együttműködés 
folytatásában állapodtunk meg. 
Felmérjük, mely települések érdek-
lődnek a biológiai gyérítés beveze-
tése, első lépésként egy részletes 
élőhelytérkép elkészíttetése iránt, 
hogy az előadásokat tartó cég egy 
hozzávetőleges árajánlatot tudjon 
készíteni. Az érdeklődés egyelőre 
semmilyen elkötelezettséget nem 
jelent, de az árkalkulációkhoz el-
engedhetetlen egy legalább hozzá-
vetőleges területmeghatározás.

folyamatos moni-
torozására van 
szükség. Az idő-
ben, célzottan 
megtörténő be-
avatkozásokkal 
megelőzhető a 
szúnyogok elsza-
porodása, kémiai 
gyérítésre pedig 

csak nagyon ritkán lesz szükség. 
Bár a biológiai gyérítés kezdeti költsége, illetve hektá-
ronkénti ára magasabb, mivel kisebb területet kell ke-
zelni, hosszabb távon nem feltétlenül drágább a kémi-
ai megoldásnál – a környezeti előnyei pedig 
hatalmasak.
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Kőszegi Dániel, Manuel García Howlett: A Lokímica 

Magyarország Kft. és a lehetséges együttműködés lehetőségei

A Lokímica Magyarország KFT. egy 
már korábban is kártevőírtással fog-
lalkozó cég tulajdonosi re-struktu-
rálását követően létrejött környeze-
tegészségügyi vállalat, melynek a 
magyar piacon az elsődleges tevé-
kenysége az általános rovar- és 
kártevő irtási feladatokon felül az 
alapon történő szúnyoggyérítés in-
tegrált (többféle módszer együttes 
alkalmazásával csökkenti a csí-
pőszúnyogok jelentette ártalmat és 
védekezik a betegségterjesztő szú-
nyogok ellen). Ilyen többek között 
a tenyészőhelytérképezés, adaptív 
tájékoztatás, maga a biológiai irtás 
kivitelezése, kémia irtás szükség 
esetén stb.

Kőszegi Dániel, aki a Magyar Szú-
nyogirtók Országos Szövetségének 
elnöke a cég ügyvezetői feladatai-
nak ellátása mellett, kifejtette, hogy 
a hazai szúnyogírtó szektorról álta-
lánosságban elmondható a nyugati 
példákkal szemben, hogy a kémiai 
írtásra helyeződik a hangsúly a bio-
lógiai kárára. Ez rövidtávon sok 

esetben hoz ugyan enyhülést és ez-
által megnyugvást is mind a lakos-
ság mind pedig a városvezetők szá-
mára, hosszútávon azonban egyre 
inkább hanyagolandó módszer a 
környezeti behatások, a nehezen, 
vagy pontatlanul utánkövethető ha-
tékonysága, és a probléma kezelé-
sére adott időszakos jellegű megol-
dásai miatt. 

Ezzel szemben a cégünk által is tá-
mogatott és alkalmazott integrált, a 
biológiai módszereket előnyben ré-
szesítő megoldás preventív jellegű, 
pontos mérésekkel és folyamatos 
monitoringgal elősegített, a problé-
mára még a megjelenése előtt vá-
laszt adni igyekvő módszer. 

Manuel García Howlett, Lokímica 
nemzetközi igazgatója elmondta, 
hogy a fenti módszerek gyakorlati 
alkalmazásában több mint 25 éves 
múlttal és tapasztalattal rendelkező 
vállalati háttér a garancia. 

A spanyol anyacég az idei évben 

kezdte meg a magyarországi műkö-
dését helyi partnerek bevonásával, 
és kívánja tudás és technológia 
transzferrel, valamint innovációk 
fejlesztésével elősegíteni a hazai 
szúnyoggyérítési gyakorlat előreha-
ladását. Spanyolországban ez a vál-
lalat kb. 10 millió ember lakhelyén 
végzi a kártevő és szúnyogmentesí-
tést.

Több magyar önkormányzattal is 
megkezdődött konkrét együttmű-
ködés (Pécs, Székesfehérvár, Tár-
nok) illetve előzetes egyeztetések 
(Szekszárd, Érd) a fentiek kivitele-
zésére az idei évben, melyeket a 
jövőben folytatni, illetve bővíteni 
kíván a cég, ennek fontos eleme le-
het egy, a Dunakanyar térségében 
létrejövő együttműködés.

Fontos tudni, hogy ez minden esetben egy közös szándékot és munkát feltételező kezdeményezés kell legyen 
(a lakosságot is belevonva) a siker érdekében, melynek elősegítését és feltételeit készek vagyunk közösen ki-

dolgozni bármely érintett önkormányzattal. 
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Örömteli eseménynek lehettünk részesei, hiszen a Sződligeten élő Enikő asszony (Forgó Béláné) május 4-én 

töltötte be 90. életévét. 

Szívből kívánjuk Enikő asszonynak, hogy továbbra is ugyanilyen derűsen, szellemi és fizikai frissességben 

töltsön el még további sok-sok boldog születésnapot gyermeke, unokái, dédunokái és családja körében.

Enikő asszony születésnapja
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A régi mondás szerint az infláció a szegények adója. 
Minél kisebb jövedelemből kell valakinek megélni, 
annál nehezebben tud védekezni a pénzromlás ellen. 
Az infláció igazságtalan, leginkább a szegényeket súj-
tó sarc, mivel számukra nehezebben hozzáférhetők 
az infláció értékrontó hatását ellensúlyozó praktikák.

Sződliget önkormányzatát az állami elvonások mel-
lett még az infláció is sújtja, de ennek ellenére megte-
szünk mindent azért, hogy segítsünk az embereken.

Május végén az önkormányzat Gondozási Központja 
585.000 Ft értékben osztott ki élelmiszersegélyt a ne-
hezen élő sződligeti lakosok között. Ezt az Élelmiszer-
bankhoz benyújtott sikeres pályázatunk alapján te-
hettük meg.

Tizenöt éve nem volt ekkora
az infláció az országban

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

Mikor lehet égetni kerti hulladékot? 

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

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

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

Az 2/2013. (I.22) NGM rendelet 
szerint olyan fa telepíthető, amely 
magassága végleges kifejlett 
állapotában nem haladja meg a 4 
métert, illetve 1 méternél jobban nem 
közelíti meg a vezetéket. A fa 
metszése, ápolása az 
ingatlantulajdonos feladat. Abban az 
esetben is, ha használtan vette a házát 
és még az előző tulajdonos(ok) 

ültették a fát.

Motoros fűnyíróval nyírhatom-e 
vasárnap a füvet? 

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

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

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

Kinek kell rendben tartani a ház előtti 
vízelvezető árkot?

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

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda 

hiányában egy méter széles területsáv, 
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is 
van, az úttestig terjedő teljes terület); - 
rendben tartani
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek műtárgyai, továbbá
c) a csapadékvíz zavartalan lefolyását 
akadályozó anyagok és más 
hulladékok eltávolításáról

Dobhatok-e ablaküveg, gépkocsi 
szélvédőt a szelektív üveggyűjtőbe?

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

A jövőben is folyamatosan keresni fogjuk a lehetősé-
get arra, hogyan tudunk segíteni a nehéz sorsú embe-
reken.
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Nem voltunk felkészülve erre. Bár tudtuk, 
hogy egyszer ennek meg kell történnie, 
mégsem gondoltuk, hogy ez egyszer 
bekövetkezik. Talán soha nincs olyan 
pillanat, ami jó lenne, ami megfelelő 
lenne. Itt vagyunk és emlékezünk. 

Mária Dömsödön született 1935-ben. 
Édesapja, Szőnyi Károly, aki Dömsödön 
református kántortanító volt, a későbbi 
Dömsödi Pszichiátriai Otthon névadója.  
Édesanyja, Steier Margit ugyanott 
tanítónő.
A diploma megszerzése után 
Jászjákóhalmán óvónőként dolgozott 
1952-1955 között, majd Dömsödön volt 
óvónő 1955-1956-ban. Ezután 1956-tól 
1958-ig óvónő volt Fóton. 1958 
szeptemberétől Gödön és Sződligeten is 
felajánlották számára az óvodavezetői 
állást szolgálati lakással együtt. Mivel 
egyik települést sem ismerte 
különösebben, azért választotta 
Sződligetet, mert szebben csengett a 
neve. 1958-tól 1992-ig, 34 éven át 
személye meghatározó volt a község 
életében. Kiváló szervező - és nagyszerű 
kapcsolatteremtő képességének 
köszönhetően, megszervezte a helyi 
óvoda bővítését társadalmi munkában.

És ez mind semmi! 

A sződligeti oviban én is hozzá jártam 4,5 
éves koromtól fogva, és mivel egymás 
mellett laktunk így többször vele mentem 
haza, ő vigyázott rám amíg anyuék nem 
jöttek értem.  Így indult a mi kapcsolatunk 
és tartott mindez több, mint negyven éven 
át.  
 
Mert az élete nagybetűs és nemes 
Szolgálat volt. És sosem panaszkodott. 
Egyetlen zokszó sem hagyta el az ajkát. 
Valahogy, valamilyen rejtélyes módon 
mindenre volt energiája. Régi módon 
szívós volt, de mégsem száraz – makacsul 
volt életteli!

Néha elfáradt, vagy hirtelen volt. Néha 
meggondolatlan vagy élesebb a kelleténél. 
De mindig lehetett tudni, hogy a szeretet, 

Lendér Lajosné emlékére
Elhunyt a sződligeti óvoda volt vezetője, Mária néni.

a megértés, az elfogadás, az építő 
kompromisszum kerekedik felül benne. 
És ez mindig, mindent a helyére tett. 

És ami talán a legfontosabb, hogy ott volt. 
Mindig ott volt. Mindig értő figyelemmel 
hallgatott és valami egyszerű, életrevaló 
éleslátás, bölcsesség volt a válaszaiban. És 
nála minden azonnal cselekvéssé, 
gyakorlatias tetté vált! Vagy beszéd 
közben már azonnal dolgozott a 
megoldáson, vagy a beszédet abbahagyva 
azonnal belevágott.

Most talán hívta, szólította valaki. Talán 
tenyerükön vitték. Lehet, hogy parancsnak 
engedelmeskedett. Vagy 
csak úgy megtörtént. 
Nem tudom. Szépen 
hangtalan tette meg most 
is a soron következő 
lépést, természetes 
magától értetődőséggel, 
könnyedén állt a saját 
helyére. Csak nekünk 
maradt egy hirtelen, 
érthetetlen űr a 
szívünkben. Belénk 
hasított, ránk kiáltott a 
valóság, hogy többé 
nincs. De akkor magunk helyett Rá 
gondoltunk. És még mielőtt elmerültünk 
volna önmagunk sajnálatában, egyszer 
csak minden összeállt: az Ő életében 
éppen most és éppen így került pontosan 
a helyére az utolsó puzzle darab is! A 
kép tiszta!

Létét megköszönni nem lehet. Csak 
némán célul tűzni és konokul 
ragaszkodni ahhoz, hogy felnőhessünk, 
legalább a sarkához.
Most, hogy búcsút veszünk tőled, életed 
és sorsod előtt meghajolunk és szeretettel 
elengedünk. Elengedünk s majd egyszer 
mi is megyünk. A te időd, a földi 
vállalásod lejárt, de nekünk itt még 
dolgunk van.

Megyünk tovább, s tudjuk, egyszer majd 
eljön az az idő, amikor tőlünk búcsúznak 
ugyanígy el. Tudjuk, hogy te akkor ott 

Juhász Gyula: Consolatio

Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

 

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,

Derűs szelíden és örök fehéren.
 

Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét

Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.

leszel és várni fogsz minket nagy-nagy 
szeretettel! Újra találkozni fogunk.

Kerestünk neked a szívünkben egy 
állandó helyet, ahol mindig elérhetünk.

Emlékszünk mindenre, ami te voltál a mi 
életünkben. Mert szerencsére van a léleknek egy 
halk szavú, melegséget adó vendége az 
emlékezés. Amikor megállhatunk egy pillanatra 
és felidézhetünk sok-sok közös pillanatot, huncut 
mosolyt, egy meleg kézfogást, egy szívből jövő 
köszönömöt, egy jóleső ölelést, egy összevillanó 
tekintetet, amikor szavak nélkül is értettük 
egymást. Amikor a szeretet nyelvén beszéltünk 
és általa számtalan lelki örömöt kaptunk. Mert a 
végén nem számít semmit a világ, csak az számít, 
ami a szívünkben maradt.



Az utóbbi időben több észrevételt kapott az önkormányzat arról, hogy külterületen, 
vagy éppen belterületen fakivágás, fakitermelés történik. Látványos fakivágás volt a 
buszforduló mögött elterülő gazdasági-ipari övezetbe sorolt külterületi 
településrészen.

Az önkormányzatnak eddig nem volt olyan helyi rendelete, amely szabályozná a saját 
tulajdonú ingatlanon történő fakivágást.

A jelenlegi önkormányzati szabályozás csak a közterületen (pl. a ház előtt) álló fára 
terjedt ki. Erre kell kivágási engedélyt kérni és ennek a pótlását rendelheti el az 
önkormányzat.

A lakossági észrevételek arra ösztönzik a képviselő-testületet, hogy 
közvéleménykutatást végezzen a fásszárú növények védelméről szóló rendelet 
megalkotása elött.

Fontos megjegyezni azt, hogy amennyiben csak a külterületi ingatlanokon, pl. ipari, 
gazdasági, mezőgazdasági területeken szabályozzuk a fakivágást, fél munkát végzünk.

Ahhoz, hogy igazán megőrizzük Sződliget liget jellegét a lakosok udvarán lévő fákra is 
ki kell, hogy terjedjen a szabályozás. Úgy kell megfogalmazni az új rendelet szövegét, 
hogy a polgármesteri hivatal engedélye nélkül senki ne vághasson ki fát a saját 
udvarán. 

A másik fontos szempont a liget jelleg megőrzésére, hogy minden kivágott fa után, 
köteles legyen a polgár valamilyen módon pótolni az elveszett zöldfelületet, tehát 
faültetési kötelezettséget is elő kell írni!

Szeretném megkérni Önöket, hogy vegyenek részt az erről szóló felmérésben, 
foglaljanak állást ebben a fontos kérdésben úgy, hogy választanak a felsorolt opciók 
közül.

A kérdőívet megtalálják az önkormányzat honlapján, vagy megosztva a közösségi 
oldalakon.

Juhász Béla
polgármester 

Őrizzük meg 
Sződliget liget jellegét!



Szavazás

• Egyetértek a szabályozással. Az önkormányzati rendelet terjedjen ki a 

kül és belterületre egyaránt. Szigorúan szabályozza az önkormányzat a 

fakivágást, szükség esetén kérjen be szakértői véleményt a fa egészségi 

állapotáról, pótlási kötelezettséget írjon elő, megfelelő fafajtákkal.

• Részben egyetértek a szabályozással. Az önkormányzati rendelet csak 

a külterületekre vonatkozzon. Kezeljék felnőttként a lakosságot, majd ők 

eldöntik, hogy a kertükben kivágják-e a fát.

• Nincs szükség további szabályozásra. Sződliget így is az agglomeráció 

egyik legzöldebb települése.




