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Ez történt...
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Tisztelt Sződligeti Polgárok!

Köszönetet kell mondanunk 
azoknak az orvosoknak, asz-
szisztenseknek, szociális szfé-

ra dolgozóinak, akik küzdöttek az 
egészségünkért, biztosították a rászo-
rulóknak az ellátást a tomboló járvány 
ideje alatt is. Szintén köszönetet kell 
mondanom azoknak az önkéntesek-
nek, akik akár munka után telefonhí-
vások lebonyolításával segítették az or-
vosokat azért, hogy minél gyorsabban, 
minél nagyobb legyen az átoltottság 
Sződligeten.

A pandémia csillapodása után 
remek dolgok történtek Sződ-
ligeten. Az önkormányzat új 

kuratóriumot bízott meg a Fiatalokért 
és Gyermekekért Alapítványban.  A 
járvány miatt lassan őrölnek a változást 
bejegyző bíróság malmai, így elhúzó-
dik a bejegyzés, de ez nem állította 
meg a tenni akarást. A kuratóriumi ta-
gok és segítőik felújították a Szabadtéri 
Színpadot, sőt már volt egy színházi 
premier is. Az alapítvány helytörténet-
tel is foglalkozik. Tudomásom szerint 
a Sződliget történetét feldolgozó könyv 
is már nyomdakész állapotban van. A 
szerkesztést önkormányzatunk is tá-
mogatja.
A másik önkormányzati alapítvány, a 
Sződligetért közalapítvány, egy fan-
tasztikus hangulatú gyermek progra-
mot szervezett a Duna parton. A leg-
nagyobb sikere talán a vízipisztoly 
csatának volt. 

Önkormányzat sem tétlenkedett 
az elmúlt időkben. Épültek, il-
letve felújításra kerültek utak. 

Ilyen volt a Füzike utca. Kijavítottuk az 
óvodai járdát és a kosárlabdapálya is 
új aszfaltborítást kapott. 240 millió fo-
rintból elkészült a Dunai fasor és most 
a fasori lakókkal összefogva keressük a 
forgalomcsillapítás lehetőségeit. Már a 

Nehéz éven vagyunk túl. Tizenhét lakótársunkat, akik szomszéda-
ink, barátaink, rokonaink voltak magával ragadott a járvány. Álljunk 
meg itt egy pillanatra olvasás közben és emlékezzünk meg róluk.

szakemberek tervezik az új zebrákat is.
50%-os készültségben van a bölcső-
dénk építése. A hihetetlen mértékű 
építőipari alapanyag árrobbanás és 
infláció ellenére nagyon bízom abban, 
hogy plusz költségek nélkül, határidőre 
be tudjuk fejezni az építkezést.
És most néhány szóban a várható fej-
lesztések.

Restanciánk van a Bocskai 
utca lakóval szemben. Ígér-
tük, hogy a bölcsőde építé-

sét követően végleges szilárd burkolat 
kerül a martaszfaltos útra. Most, hogy 
már nem lesz nehézgépjármű forgalom 
és összetettük rá a pénzt megvalósul-
hat ez a fejlesztés. Ugyancsak egy le-
vegőben lógó ígéretünk van a Meggyfa 
utca lakóinak. Ott is az építkezés, illet-
ve a DMRV Zrt. felújítási munkáinak a 
végét vártuk az útjavítással. Vélhetően 
kora ősszel ez az utca is (a Viola ut-
cától az Akácos utcáig) megkaphatja a 
végleges burkolatát.

Pályázatot adtunk be és támo-
gatást is nyertünk a Nemzeti 
Génmegőrző Központtól egy 

önkormányzati gyümölcsöskert létre-
hozására. A Kárpát medencében ős-
honos, ezért betegségeknek, száraz-
ságnak jobban ellenálló gyümölcsfákat 
fogunk ősszel telepíteni.
Megkérdeztük az embereket, hogy a 
Dunai fasoron a kivágott öreg, beteges 
fák helyett milyen fajtájú fákat látnának 
szívesen. A válaszadók nagy többsége 
a vérszilvára tette a voksát. Ősszel – fa-
ültetési időszakban – telepítjük a fákat.
Sok pénzt fordítottunk a Duna partra 
is az idén. Az évtizedek óta roskado-
zó kerítés lebontása után rendeztük 
az elhanyagolt területet és a levakol-
tattuk az esztétikai érzéseket romboló 
csupasz és ronda falat is. Ez eddig 4 
millióba került. De ha már ott van egy 

hatalmas, fehér falfelület felmerült az 
ötlet, hogy valamilyen ízlésese, Sződli-
getre jellemző falfestménnyel díszítsük 
a teret. Ötletpályázatot írt ki a Képvi-
selő-testület. A beérkezett pályaművek 
bírálata folyamatban van.

És még valami, amire különö-
sen büszke vagyok. Néhány 
éve elindítottuk az életjáradék 

programot. Ez arról szól, hogy ameny-
nyiben van olyan idős ember, aki úgy 
dönt, hogy minőségibb életet szeretne 
élni, vele életjáradéki szerződést köt 
az Önkormányzat. Az ingatlanért cse-
rébe az szerződés aláírásakor kézbe 
kapja az ház értékének az egy tizedét, 
majd minden hónapban egy méltányos 
összeget fizetünk ki neki életjáradék 
formájában. Ugyan a kormányzat min-
dent pénzt kifacsart az önkormányza-
tokból -a nagy ég sem tudja milyen ok 
miatt – de Sződliget mégsem törekszik 
arra, hogy az így tulajdonába került 
ingatlant dobra verje. Úgy döntöttek a 
képviselők, hogy fiatal, életkezdő pá-
roknak segítünk a fészekrakásban.
Nyomott áron adjuk határozott időre 
bérbe az ingatlant azzal a feltétellel, 
hogy a fiatalok kössenek valamelyik 
pénzintézetnél egy lakás-előtakarékos-
sági szerződést. A program működik. 
Szeptemberben költözik az első fiatal 
pár a Kossuth Lajos utcai ingatlanunk-
ba. Meggyőződésem, hogy ez a prog-
ram mindenkinek jó, ezzel mindenki 
csak nyer, ezért folytatni fogjuk.

Juhász Béla Róbert 
polgármester
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A Dunai fasor útfelújítási munkálatai-
nak több régi, öreg sok esetben beteg 
fa is áldozatául esett. Mint kiderült 
ezek pótlása a munkálatokat végző 
cég feladatai között nem szerepelt így 
az Önkormányzat átvállalta őszi ülte-
téssel. Idén tavasszal egy szavazáson 
megkérdeztük az Önök véleményét, 
milyen fákkal pótoljuk a kivágott nö-
vényeket. Örömünkre sokan szavaztak 
erre a kérdésünkre, amit itt is köszö-
nünk. Nagy fölénnyel a vérszilva nyert, 
így ősszel ilyen fákkal igyekszünk újra 
ligeti hangulatot teremteni a Dunai fa-
sor  kettes úthoz közeli szakaszán.

ilyen lettilyen volt

A következő hírek sok apró lépésről számolnak be, ami az elmúlt hónapokban történt Sződligeten. Néhány kuka, új 
aszfalt egy sportpályán, szavazás egy őszi faültetésről, gyümölcsöskert telepítés, küzdelem a komfortosabb szemét-
szállításért... sok kis apró lépés, munka, odafigyelés és szervezés eredménye a nagy, látványos eredmények mellett, 
értünk, önökért, Sződligetért...

SOK KIS APRÓ LÉPÉS,hogy jó legyen Sződligeten élni … 

A következő hírek sok apró lépésről számolnak be, ami az elmúlt hónapokban 
történt Sződligeten. Néhány kuka,új aszfalt egy sportpályán,szavazás egy őszi 
faültetésről,gyümölcsöskert telepítés,küzdelem a komfortosabb 
szemétszállításért…sok kis apró lépés, munka, odafigyelés és szervezés 
eredménye a nagy,látványos eredmények mellett,értünk,önökért,Sződligetért. 

 

 

Győzött a vérszilva 

A Dunai fasor útfelújítási munkálatainak több régi, öreg sok esetben beteg fa is 
áldozatául esett. Mint kiderült ezek pótlása a munkálatokat végző cég feladatai 
között nem szerepelt így az Önkormányzat átvállalta őszi ültetéssel. Idén 
tavasszal egy szavazáson megkérdeztük az Önök véleményét, milyen fákkal 
pótoljuk a kivágott növényeket. Örömünkre sokan szavaztak erre a 
kérdésünkre,amit itt is köszönünk, Nagy fölénnyel a vérszilva nyert, így ősszel 
ilyen fákkal igyekszünk újra ligeti hangulatot teremteni a Dunai fasor  kettes 
úthoz közeli szakaszán.

 

 

SOK KIS APRÓ LÉPÉS...
 ...hogy  jó legyen Sződligeten élni...

Győzött a vérszilva

ahogy rendszeresen locsolja Bányavári 
Pál a Duna parton közösségi összefo-
gással ültetett fákat is, nagy szárazság 
ide vagy oda, a fák élnek és remélhe-
tően hamarosan árnyasabbá teszik a  
rétünket.

Sajnos egy hársfa kiszáradt a főtéren, de a  községgazdálkodás munkatársai 
pótolták:
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A MAGYAR ENERGIA BESZERZÉSI 
KÖZÖSSÉG keretében sikeresen bo-
nyolítottuk le a Sourcing Hungary Kft. 
által szervezett 2021. április I. csopor-
tos villamos energia beszerzésére irá-
nyuló tendert.
Az egekben az árak, ezt bizonyára 
minden háztartás érzékeli egy-egy be-

Hogyan próbálunk jól gazdálkodni?
vásárlás, vagy csekkbefizetés kapcsán. 
Háztartást vezetve keressük a meg-
szokott és szükséges áruk kapcsán az 
olcsóbbat, elsétálunk egy távolabbi 
boltba ha százalékokat spórolhatunk. 
Nincs ez másként az önkormányzat 
gazdálkodásában sem, ha lehetőség 
van választani, akkor községi szinten 

2011-ben hirdették meg először a TE 
SZEDD!  mozgalmat, amihez közsé-
günk lelkesen csatlakozott is. Az ön-
kéntes szemétszedéshez központilag 
kesztyűkkel és zsákokkal járultak és 
járulnak hozzá. Amikor indult az ak-
ció, sose felejtem el egyik képviselőnk 
reakcióját:
Ne szedd, hanem ne dobd el!
Milyen igaz is. Ha nincs szemét, nem 
kell mit szedni. Ha van szemét, a meg-
felelő helyre kell dobni. Ezen segített 
az elmúlt hetekben az önkormányzat 
néhány új utcai szemetes kihelyezésé-
vel, illetve a régiek cseréjével. 

is az olcsóbbat választjuk. Így történt, 
hogy Sződliget  az áramszolgáltatók 
közül a leg kedvezőbbet az MVM Next 
Energiakereskedelmi Zrt. 25.49Ft/KWh 
ajánlatát fogadta el és kötött szerződést 
a 2023-24. évre.

Ha nem szemetelsz, nincs szemét...

...Ha van szemét, 
a megfelelő helyre kell dobni”

„Ha nincs szemét, nem kell 
mit szedni...



A fogalmat Walter G. Rosen, az Ame-
rikai Tudományos Akadémia tagja al-
kotta meg 1985-ben, amikor fórumot 
szervezett biológiai sokféleségről (az 
eseményt 1986 szeptemberében ren-
dezték meg Washingtonban).
Az egyes fajok genetikai variációkész-
lete a genetikai sokféleség. Nemcsak 
az egyedek különböznek egymástól, 
de ezek populációi is — a populációk 
és a faj alatti taxonok határvonala el-
mosódott.
A sokféleség következő szintje öko-
szisztémáké, amelyek közül a legjob-
ban leírtak a különféle állat- és növény-
társulások, valamint az ezeket egyesítő 
biomok. A társulások együttesei az ún. 
társuláskomplexumok — mindeze-

Önkormányzati gyümölcsöskert
Megkötöttük a szerződést a Nemzeti Biodiverzitás és Génmeg-
őrzési Központtal egy, a Kárpát-medencében régóta termesztett 
gyümölcsfajták megőrzését biztosító kert létrehozására.
A gyümölcsöskert az Attila utca illetve a Vasúti fasor végén 
lévő önkormányzati tulajdonú területen lesz kialakítva.
Külön köszönet a szerződés előkészítési munkálataiért Szil-
ágyi Krisztina és Takács Zsuzsa képviselőknek, valamint a 
Zöld leszek egyesületnek.
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MI IS AZ A

ket az ökológia tanulmányozza. Az 
egyes társulások keletkezése, átalaku-
lása, pusztulása (egyes taxonok eltűné-
se, mások felemelkedése) a bioszféra 
létezésének, fejlődésének alapvető jel-
lemzője; ez a jelenség a biodiverzitás 
dinamikája.
Az egyes fajok közepes élettartamát, 
ún. fajöltőjét 1–10 millió év közé becs-
lik; ennek megfelelően a Földről vala-
ha leírt fajok > 95 %-a mára kihalt. 

Az új fajok keletkezése a speciáció, 
amelynek három fontos mozzanatát 
különböztetik meg:
• valamilyen létező fajból indul;
• genetikai változások (mutációk) 
 eredménye és

Hozz magaddal jókedvet,enni,
innivalót, és plédet.

Batyus Jazz Piknik
Pozsár Eszter

Jazz Trió

3. (őszi) Liget Zenés Esték

és a

Hortus M. Singers
2021. augusztus 01.-én 19 órakor

a Katolikus Plébánia udvarán

közreműködésével

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Magyarul biológiai sokféleség az élőlények és együtteseik min-
den öröklött változatossága nemcsak az egyed feletti, de az 
egyed alatti szinteken is; az élő természet létezésének eredendő 
formája.

• erősen befolyásolják az ökológiai 
 tényezők.

A fajok (és egyéb taxonok) keletkezésé-
nek és kipusztulásának üteme egyaránt 
rendkívül változatos; gyors környeze-
ti hatásokra felgyorsul, a földtörténet 
nyugodtabb időszakaiban lassabb.

BIODIVERZITÁS?
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Ami  segíthetett...

Néhány kép az 
elmúlt hóna-

pokból, apró szi-
lánkok amik talán 
élhetőbbé tették a napokat 
a bezártság, óvatosság, talál-
kozástalan  időkben.
Pillanatok, mikor a piacon ha maszkban 
is, de vidám lufifigurák és finom fala-
tok tették elviselhetőbbé az életet…
Apró játékok, ha nem jöhetsz vidd haza 
és színezz, barkácsolj… 
Üzenet a falon kézműves tojás festő nap helyett… Hírek a 
neten a Közösségek Hetében az éppen találkozni nem, de egy-
mással az éteren át kapcsolatot tartó közösségekről… 
Egy csapat, akik kitalálták hol és hogy találkozhatnak, mozoghatnak 
együtt, nehéz idők voltak, láthatatlan munka, reméljük valamit, egy ki-
csit segített. 

Kovács Krisztina 
Közösségi Ház és Könyvtár

ÉLNI
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Kedves levelet és egy igent kapott válaszul, így elkez-
dődött az instrukciók szerinti tervezés. Több ételt és 
látnivalót kellett felsorolnunk, amiből aztán a szer-

kesztő kiválasztotta az öt „győztest”. A finisben voltunk… let-
tünk volna, ha nem gördít akadályt a forgatásnak a pandémia. 
Több mint fél év várakozás után lett zöld az út, és szervez-
hettük meg a forgatás két napjának forgatókönyvét. Pontos 
helyszín és időbeosztás mellett a főzés minden mozzanatát ki 
kellett találnunk az utolsó kiskanáltól a legnagyobb fazékig.
Örök hálánk és köszönet a Somogyi családnak, akikhez szó 
szerint beköltöztünk egyszer egy próbafőzés, majd pedig a for-
gatás két napjára. Nem csak helyet, de szerető gondoskodást 
és vendéglátást kaptunk a csodálatos nyári konyhájukban.
Köszönjük a református egyház rugalmasságát és a katoli-
kus egyház segítségét, a Korsók Házának lelkes tárlatveze-
tését és Somogyi Istvánnak (igen megint neki) a Horgásztó 
bemutatását , Kalamaznyik Terike isteni kenyereit és végül, 
de nem utolsó sorban a Sződligeti Művészek Baráti Körének 
alkotásait, amit rendelkezésünkre bocsájtotta a forgatásra 
rendezett kiállításra.
Róka Ildikóban és párjában két kedves ember ismerhettünk 
meg, nagy alázattal és türelemmel és rengeteg élménnyel, 
sztorival fűszerezve dolgoztunk. Igen dolgoztunk, mert az 
előkészületek és a forgatás két napja kemény és fegyelmet 
igénylő munka volt.

Még vírusnak híre sem volt, amikor a Ráérek klub egy kedves tagjának az az ötlete támadt, hogy ír-
junk az Ízőrzők műsorának, hátha eljönnének hozzánk is egy forgatás erejéig.

Azért a TV az Tv...
Gondolatok egy forgatás kapcsán
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Az első napon polgármester úr bemutatkozó pár mondata 
után a látványosságokat látogattuk meg a stábbal, ahol az 
éppen illetékes képviselő bemutatta a kiállítást, templo-
mot, tavat, korsók gyűjteményét. Készült pár felvétel a köz-

ség táblájáról, hivatalról, térről, szoborról, hangulatos utca 
részletről aztán kezdődött a főzés. Nagy melegben, nagy 
lelkesedéssel dolgoztunk. Első napon az Éppen ráérek klub 
tagjai főztek, Klári káposztát (a múltat felelevenítve),  Erzsi 
pogácsát (erre az alkalomra kikísérletezett töltött fajtát), Ju-
dit tortát (krumpli is van benne)… hogy pontosan milyet,  
pontosan miből és pontosan miért, maradjon a műsor titka. 
Kedden a fiúké volt a konyha István különleges levese, Zsolt 
győztes csülke. Elmondva hipp hopp volt a dolog… megél-
ve kelt, főtt, keverődött, sült, hűlt, ráfért, befért,… elromlott, 
megjavult… elfogyott.
De beszéljenek a képek is szeptemberig, amikor is a Duna 
tévén mindenki számára látható lesz az Ízőrzők Sződligetről 
szóló műsora.

A tojáshéj a legtöbbször a kommunális 
hulladékban landol. Egy négy tagú család, 
ha hetente csak 10 darab tojást fogyaszt, 
az évente 520 tojáshéj. Persze elfér a ku-
kában, hiszen nem sok helyet foglal. De 
minek tennénk oda, ha ennél sokkal jobb 
helye is lenne, ahol újrahasznosulna. 
A tojáshéj fő alkotója a kalcium karbonát, 
mintegy 94-96 %-ban, de van benne még 
kalcium és magnézium foszfát és egyéb jól 
hasznosítható szerves anyag is. (foszfor, mag-
nézium, nátrium, cink, mangán, vas és réz). 
A gyűjtés. 
Én úgy gyűjtöm, hogy egy jól szellőző 
edénybe rakom a héjakat. Amikor már sok 
héj összegyűlt, csak pár percig forró vízben 
forralom, majd a vízből kivéve kiszárítom. 
(újságpapíron). A főtt tojás héját nem kell 
kifőzni! A kiszáradt tojáshéjakat mozsár-
ban kis darabra zúzom. Mozsártörő helyett 
jó akár nagyobb fadarab is, vagy akár egy 
gömbölyű kő. Akár daráló is használható, 
akkor egészen porszerűre tudjuk ledarálni.

Hol és mire használjuk?
Tavasszal a palánták ültető gödrébe lehet 
szórni egy keveset, főleg a paradicsom, pap-
rika és padlizsán félék számára előnyös. Kal-
cium hiány esetén a talajra is szórhatjuk. Őszi 
ásáskor is beleforgathatjuk a talajba, nem 
csak szerves anyagot pótolunk, hanem a ta-
laj szerkezetén is javítunk vele. Támogatja az 
egészséges, fertőzéseknek ellenálló paradi-
csom fejlődését, és a kalciumhiány miatt fel-
lépő csúcsrothadás ellen is jó szolgálatot tesz.
Komposztba is rakható feltételesen, de 
a tojáshéj nagyon lassú lebomlású, és ta-
pasztalatból mondhatom, hogy oda fogja 
vonzani a rágcsálókat a komposzthoz, szó-
val inkább ne! 
Csigák ellen, ha nincs futó kacsád . Védel-
mi zónaként szórj tojáshéjat (durvára töröt-
tet) a növények köré. Nem mondom, hogy 
csodaszer, és nem fordult elő, hogy bizony 
megette a salátát így is. Kevésbé bátor csi-
gák ellen jó. A talaj mindenképpen csak 
nyer vele.

Mi volt előbb a tyúk vagy a tojáshéj? Cserepes növények földjébe is keverheted ka-
vics, vagy agyag golyó helyett, főleg olyan nö-
vényeknél, amelyek nem szeretik a pangó vizet.
Nem egyik napról a másikra, de a tojáshéj 
hosszú távon növeli a talaj PH értékét. A nö-
vények kalcium felvevő képessége nem függ 
a pH-tól. 
Tipp: A hortenzia virágának színét a talaj 
pH-értéke határozza meg. Minél lúgosabb a 
talaj, annál rózsaszínűbb a virág. Hogy eb-
ből kék legyen, vagy hogy a már kék virág 
ne forduljon át rózsaszínbe, növelnünk kell 
a talaj savasságát. Azért ne holnapra várjuk 
a csodát, inkább években gondolkozzunk!
Bónusz: A tojáshéj tea növényeinknek. 
Törjük apróra a tojáshéjakat, kb. 10-15 db-
ot. Forraljuk fel 3 liter vízben. Forrás után 
vegyük le a tűzről és hagyjuk 24 órán át 
állni, ez azért kell, hogy a hatóanyagok a 
vízben kioldódhassanak. Ezután már csak 
le kell szűrni és locsolhatjuk vele a növé-
nyeinket. (kerti és szobanövényt is  havonta 
egyszer tápozhatunk tojáshéj teával.

Mindenkinek szorgos munkát kívánunk!
Zöld Leszek Egyesület



2021. 
március 20. 
április 03., 17. 
május 08., 22.

Jelentkezni 2021. augusztus 10-ig még lehet a kovacscris@freemail.hu címen
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Gárdonyi Géza Általános Iskola 
2020/2021-es tanéve a tanárok szemével
Alsós programok, kirándulások

A 2020/2021-es tanév a világjárvány 
miatt rendhagyó volt. Év elején még 
bíztunk abban, hogy nem kell digitális 
oktatásra áttérnünk és minden progra-
munk megvalósulhat. Sajnos  a pan-
démia keresztül húzta számításainkat. 
Ennek ellenére igyekeztünk a gyerekek 
életét színesíteni. 
Ősztől tavaszig azokat a programokat 
tudtuk megtartani, melyeknek az isko-
la adott helyszínt. Pályaválasztási na-
pon osztálykeretben érdekes feladatokat 
kaptak, játékos formában különböző 
foglalkozásokkal ismerkedhettek meg 
tanulóink. A vállalkozó szelleműek tö-
köt faraghattak október végén, amelyből 
kiállítást készítettünk az iskola bejáratá-
nál. Ezért nem csak mi, hanem a szülők 
is megcsodálhatták. A Márton napon a 
németes tanulókon kívül minden érdek-
lődő részt vehetett. Gyönyörű mécsesek 
készültek, a programokat libás feladatok 
tették érdekessé. 
Az Egészséghét minden évben ki-
emelt programunk. Idén is változatos 
feladatokat kaptak tanulóink, fontos 
szempont volt az érzékenyítés. Élet-
szerű helyzetekben mutattuk be a 
pandémia elleni védekezés lehető-
ségeit és rávilágítottunk a megelőzés 
fontosságára. A szelektív hulladék-
gyűjtésen belül kiemeltük a komposz-
tálás hasznosságát. 
A Mikulás minden osztályt „meglá-
togatott” a gyerekek nagy örömére. A 
karácsonyi műsorunk nem a megszo-
kott közösségi térben, hanem online 
formában, osztálykeretben zajlott. Az 
ünnepekre való ráhangolódást segítette 
a termek meghitt hangulata. 
Az alsós farsangot évek óta projekt nap 
keretében rendezzük, így a gyerekek 
egész nap nagy örömmel viselhetik jel-
mezeiket. A tanórák a tréfa és a farsan-
gi mulatság jegyében zajlottak. 
Anyák napján online műsorral ked-
veskedtünk az édesanyáknak. A 
Gárdonyi nap volt az első olyan 
esemény az évben, ahol gyerme-
keinknek közös programokat szer-
vezhettünk.  Gárdonyi mesékkel 
ismerkedtek, az állomásokon lévő 

ügyességi feladatokon jól szórakoz-
tak. A nap zárásaként osztályonként 
és egyénileg is jutalmazásban ré-
szesültek. Az év végi tanulmányi ki-

rándulások mindenki nagy örömére 
megvalósulhattak. A budapesti Tar-
zan Parkban, Zebegényben, Szent-
endrén, Diósjenőn, Ipolytarnócon 
és a gödi Dunakaland Kalandpark-
ban jártak gyermekeink. 

Digitális oktatás 
és versenyek az alsóban

Az év folyamán nemzeti ünnepein-
ket és megemlékezéseinket online 
formában valósítottuk meg. A 2020-
2021-es tanév is tartogatott számunk-
ra meglepetést. A november óta hú-
zódó sorozatos megbetegedések, 
osztály-karanténok után, március 8-tól 
elkerülhetetlenné vált a digitális okta-
tás ismételt bevezetése.
A tavalyi tanévben megszerzett tapasz-
talatok összegzése, egymással való 
megosztása, hozzájárult ahhoz, hogy 
most könnyebben vettük az akadályo-
kat. A tanulók digitális eszközellátásá-
nak felmérése után, az iskola kisegítet-
te az arra rászorulókat, majd lehetőség 
szerint  kisebb  létszámú csoportokra 

bontottuk az osztályokat, hogy na-
gyobb teret kapjon az egyéni megsegí-
tés.  Ennek következtében a tananyag 
elsajátítása gördülékenyebbé vált.  Az 
alsós tanulók időben feljelentkeztek a 
felületre, és teljes létszámban részt vet-
tek a tanórákon. A szülők a háttérben 
figyelemmel követték gyermekeiket, ha 

kellett segítettek.  Sokan  most szembe-
sültek azzal , hogy gyermekük  a többi 
tanulóhoz képest hogy teljesít.
Az áprilisi visszatérés után  tapasztala-
taink vegyesek voltak: a jelenléti okta-
tásban több gyermeknek pozitív irányba 
változott a tanuláshoz való hozzáállása, 
néhányuknak pedig nehéz volt újra be-
illeszkedni az iskolai szabályok közé.  
Általánosságban elmondható, hogy a 
gyerekek örültek egymásnak, és annak, 
hogy újra iskolába járhatnak.  Már vágy-
tak a közösségre, a barátok közé.
Sajnos a világjárvány a tanulmányi verse-
nyekre is hatással volt: némelyik elmaradt, 
de sok megmérettetés inkább az online fe-
lületre került. A minden évben megrende-
zett háziversenyünket pedig igyekeztünk 
úgy felépíteni, hogy az a gyerekek digitá-
lis kompetenciáját fejlessze. 

Eredményeink:
ÉLET A KARANTÉN ALATT”
Legszebb rajzok tulajdonosai:  Buijs 
Minka 2.a, Bicsak Liliána 2.a, Prónai 
Zsófia 2.a, Rémiás Kata 2.a   Kovács 
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Áron 2.b,  Megyeri Hanna 2.b,  Kozó 
Laura 2.b,  Onodi Bese 2.b

ÖNÁLLÓ, IGÉNYES 
FÜZETVEZETÉS:
A legszebb füzetek tulajdonosai:  Péter 
Dominik 2.a,  Kovács Nóra 2.a, Sza-
badkai Mátyás 2.a, Rémiás Kata 2.a,  
Onodi Bese 2.b,  Patay-Horváth Károly 
2.b,  Kecskeméti-Bolyóczki György  
2.b, Molnár Liliána 2.b,  Csatai Balázs 
3.a,  Csendes Hanna 3.a,  Csendes 
Zorka 3.a,  Preller Sára 3.a,  Bella Réka 
3.b,  Eckert Leila 3.b,  Fokter Dominik 
3.b,  Jakab Dorka 3.b,  Tóth Katona Zil-
le 4.a,  Kutasi Bence 4.a, Kovács Janka 
4.a,  Bóza Eliza 4.a,  Belák Gréta 4.b,  
Csuka Nikolett 4.b,   Papp Réka 4.b,  
Takács Anna 4.b
Számítógépes ismeretek fejlesztése ér-
dekében

„TÁJÉKOZÓDÁS 
AZ INTERNET VILÁGÁBAN”

Az online verseny legügyesebbjei:
Bella Réka 3.b,  Kiss Virág Emma 3.b, 
Simon Dániel Benedek 3.b,    Szűcs 
Anna Szófia 3.a,  Veréb Norbert 
4.b,   Simon Klára 4.a,  Jakab Dorka 
3.b,  Fleischinger Ádám  3.b,     Fok-
ter Dominik 3.b,  Pályi Nikolett 3.b,  
Patay-Horváth Márton  3.a,   Csendes 
Hanna  3.a,
A Tudásbajnokság levelezős versenyre 
az idei tanévben 14 gyerek jelentkezett 
az iskolánkból. Közülük többen több 

tantárgyból is részt vettek a 6 fordulós 
megmérettetésben.
Közülük Patay-Horváth Károly (2.b) 
környezetismeret tantárgyból 1. helye-
zést ért el a MEGYEI DÖNTŐn. Milton 
Rosalie May(2.b) pedig matematika 
tantárgyból az ORSZÁGOS DÖNTŐ-
BE jutott, ahol 1. helyezést ért el.

Alsós munkaközösségek

Felső tagozat
Két hónapnyi digitális oktatás után, 
2021. május 10-én újra benépesült 
az iskola: az alsó tagozatos gyerekek 
után a felsős diákok is visszaültek az 
iskolapadba. Sok feladat állt még előt-
tünk: a hatodik és nyolcadik évfolyam 
előbb idegen nyelvi mérésben vett 
részt, majd az országos kompetencia-
mérés következett. 
Nagy örömünkre május utolsó heté-
ben már zöld utat kaptak a különböző 
iskolai programok, így 28-án hagyo-
mányainkhoz híven megrendezhettük 
a Gárdonyi-napot. Ennek hatalmas kö-
zösségépítő szerepe volt, hiszen eb-
ben a tanévben vajmi kevés lehetőség 
adódott az osztályoknak a közös szaba-
didő eltöltésére. A gyerekek és a peda-
gógusok is nagy élvezettel vettek részt 
a községben megrendezett akadályver-
senyen, hiszen végre kiszabadulhattak 
nemcsak a képernyők elől, hanem az 
osztálytermekből is. Erre ebben a tanév-
ben először volt lehetőség. Minden osz-
tály összekovácsolódva hajtotta végre a 
feladatokat, semmit fel nem adva, nagy 

kedvvel, kitartással és játékossággal vá-
laszoltak a kvízkérdésekre, teljesítették 
az ügyességi versenyeket. Az elmúlt két 
tanév viszontagságai után egy kislány 
véleménye foglalta össze a legjobban 
a Gárdony-nap élményét. Azt mondta: 
„Ez most a lelkünknek tesz jót!”
Az év végi kirándulásokon jó volt látni, 
hogy milyen kedvvel túráztak a gyere-
kek pl. a Gyadai tanösvényen.
A tanévet a nyolcadikos diákjaink bú-
csúztatása, az ünnepélyes ballagás 
zárta. Idén 46 végzős tanuló hagyta el 
iskolánkat, közülük 14 gimnáziumban, 
26 technikumban 6 pedig szakképző 
iskolában folytatja tanulmányait. Idén 
új hagyomány született a környezet-
védelem jegyében: mindkét osztály az 
iskola bejárata elé egy-egy berkenyefát 
ültetett. 

Társadalomtudományi 
munkaközösség

Minket a járvány nem fékezett le, 
avagy pillanatképek a természettudo-
mányi munkaközösség munkájából
Nagy lelkesedéssel és rengeteg ötlettel 
kezdtük meg a 2020/2021-es tanévet. 
A járványügyi intézkedések, nehezíté-
sek ellenére megpróbáltuk a legjobbat 
kihozni a tanévből, a gyerekekből és 
magunkból. 
A tanárok részéről nagyon sok többlet-
munkával járt az online oktatás, mivel 
mindenkinek meg kellett változtatni az 
eddig bevált és alkalmazott módsze-
reit. Újabb oktatófelületeket és online 
tananyagot kellett felfedezni, hogy ér-
dekesebbé és színesebbé tudjuk tenni 
az oktatást. Fejlődhetett az IKT kom-
petenciánk és új eszközöket kellett 
beszereznünk. Ezek hatására kiváló 
kapcsolat, kommunikáció jött létre a 
szülők és a tanulók között. 
A gyerekek is megérezték az otthoni 
időszak alatt az emberi kapcsolatok 
fontosságát, nélkülözhetetlenségét, va-
lamint a tantermi oktatás hasznosságát.
Az online oktatásba fektetett energiát, 
megszerzett tudást és módszereket na-
gyon jól lehet alkalmazni a normál ok-
tatási folyamatokban is, kamatoztatni 
tudjuk majd a következő tanévekben.
Ebben a „különleges” tanévben, amit 
tudtunk, megtettünk. Büszkélkedhe-
tünk kiváló eredményekkel, jól sikerült 
programokkal, rendezvényekkel.
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Versenyeredmények a teljesség igénye 
nélkül:
• Herman Ottó Titok Verseny: Lányi 
Gergő (4.a) országos 1. helyezett
• Bolyai Természettudományos Csa-
patverseny: Antal Ágoston, Lányi Péter, 
Rutkay Ádám, Szalai Soma (6.b) a kör-
zeti versenyen 4. helyezett lett. 
• Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny: 
Bella Zsombor (7.b), Kozma Levente 
(7.a) és Simon Vince (7.b) a megyei 
versenyen 3. helyezett lett.
• „Indulj el…” országismereti verseny, 
6 csapat az országos középmezőnyben 
végzett.

• Alapműveleti Matematikaverseny 
megyei forduló: Győrvári Katalin (5.a) 
3. helyezett, Simon Vince(7.b) 2. he-
lyezett
• Zrínyi Ilona Nemzetközi Matemati-
kaverseny: Memhölczer Ádám (4.b) 8. 
helyezett, Pukk Nóra (7.a) 13.  helye-
zett, Rutkay Ádám(6.b)  11. helyezett
• Kenguru Nemzetközi Matematika-
verseny megyei forduló: Simon Vince 
4. helyezett, Rutkay Ádám 6. helyezett, 
Győrvári Katalin 9. helyezett és Mem-
hölczer Ádám 11. helyezett

A digitális témahét jegyében az online 
informatika órákon Scratch programo-
zás, szabadulószoba és különféle grafi-
kus alkalmazások szerepeltek. A gyere-
kek nagyon élvezték, sok szorgalmi és 
plusz feladatot oldottak meg.
Az iskolánkból Ács Sándor tanár úr 
irányítása alatt a Lidl által meghirdetett 
pályázaton az országosan hat díjazott 
osztály közül négy a mi iskolánkból 
került ki. Osztályonként 100.000 Ft ju-
talomban részesültek.
Az előző tanévben iskolánk sikeresen 
szerepelt a Nemzeti Tehetség Program 
által meghirdetett természettudományi 
pályázaton, aminek hozadékai a köz-
kedvelt léghoki asztal, szemléltető esz-
közök, Tello EDU drón.
Ebben a tanévben birtokba vettük isko-
lánk új gyönyörű épületét, tantermeit. 

Várjuk a kis ház megújulását is infor-
matika és technika terem kialakítására.
Amik tovább színesítették a tanévet: 
„Neveljetek pálántát” akció és a  „Pa-
radicsom projekt” elindítása Kröel-Du-
layné Varga Magdolna tanárnő szerve-
zésében.
Vidám és hasznos osztálykirándulá-
sokat szerveztünk, melyeken sokszínű 
programok vártak a gyerekekre. Ilye-
nek voltak a Gyadai tanösvény, Cso-
dák palotája, állatkert, strandolás, er-
dei túrázás, szabadulószoba.
A nyári szünetben sem tétlenkedünk, 
már el is indultak a nyári táborok. Több 
lehetőség közül választhattak a gyerekek. 
Két napközis élménytábor (Szervezők: 
Dudás Krisztina, Barna Tímea, Frankl 
György) 
Vízi tábor (Szervezők: Kröel-Dulayné 
Varga Magdolna, Román Erika)
Erdei vándortábor a Vértesben (Szerve-
zők: Kröel-Dulayné Varga Magdolna, 
Román Erika)

Munkaközösségünk vidám pillanato-
kat és sok örömöt kíván a nyárra!

Ács Sándor Péter
Alexyné Filkor Márta

Dudás Krisztina
Frankl György

Kröel-Dulayné Varga Magdolna
Menyhárt Judith Elisabeth

Román Erika
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Ezt követően egy kis, helyi lako-
sokból álló lelkes csapat állt ösz-
sze és kezdett el együtt dolgozni 

azért, hogy a Parkszínpad hagyománya 
újjáéledhessen. Civil szervezeti (alapít-
ványi) formában szerettük volna elkez-
deni a munkát, ez azonban egy hosszú 
folyamat: január óra várjuk az illetékes 
hatóság visszajelzését a sikeres bejegy-
zésről. Mivel nem akartuk a nyarat ölbe 
tett kézzel, a bejegyzésre várva eltölte-
ni, addig is magánszemélyekként kezd-
tünk el dolgozni a Parkszínpad felújítá-
sáért. Amint az Alapítvány bejegyzésre 
kerül, hivatalosan ilyen formán folytat-
juk tovább tevékenységünket. 

A felújításban eddig közel ötven ön-
kéntes vett részt, magánszemélyek, 
valamint helyi és környékbeli vállal-
kozások támogatásával. Ezúton is kö-
szönjük az eddigi támogatásokat és a 
sok segítséget!

A további felújításban és mű-
ködtetésben önkéntesek, tár-
sak csatlakozását örömmel 

fogadjuk, és minden helyi civil szer-
vezettel, kezdeményezéssel szívesen 
együttműködünk!
De mi is a célunk? Hogy a Parkszínpad 

a helyi és környék-
beli közösségek, 
civilek, művészek, 
zenészek, lakosok 
és érdeklődők szí-
nes kulturális tere 
lehessen!
Szeretnénk hely-
színt, teret adni 
mások által szer-
vezett progra-
moknak: színhá-
zi előadásoknak, 
k o n c e r t e k n e k , 
irodalmi esteknek, 

családi napoknak, iskolai rendezvé-
nyeknek... Ennek megfelelően szíve-
sen együttműködünk színházi társu-
latokkal, civil szervezetekkel, amatőr 
vagy profi zenekarokkal, társulatokkal 
és magánszemélyekkel, akik megke-
resnek minket. Vannak már érdek-
lődők, akiknek szívesen adunk teret, 
ha színvonalas, érdekes programokat 
hoznak Sződligetre. Mi magunk is 
szeretnénk előadásokat és koncerte-
ket szervezni, ötleteinktől és kapacitá-
sunktól függően.
Hosszabb távú terveink között szere-
pel egy kertmozi elindítása. Ez további 
szervezőmunkát és anyagi ráfordítást 
igényel, amin egy külön csapat kezd el 
most nyáron dolgozni.

A Parkszínpad alapelveihez 
tartozik a nonprofit koncep-
ció. Ez azt jelenti, hogy a mű-

ködés önfenntartó. Bármilyen esemény 
költsége bevételből vagy támogatások-
ból jöhet létre. Mindent, ami a ráfordí-
táson felüli összeget jelent, azt csakis 
egy későbbi esemény finanszírozására, 
valamint a Parkszínpad további felújí-
tási költségeire fordítjuk. 
Ha valaki szívesen csatlakozna hoz-
zánk szervezőként, vagy van zeneka-
ra/társulata/programja, amit szívesen 
elhozna a Parkszínpadra, írjon nekünk 
a szodligetiparkszinpad@gmail.com 
címre!
Tevékenységünket a Facebook-olda-
lunkon is nyomon lehet követni: htt-
ps://www.facebook.com/szodligeti.
parkszinpad/
Az újraélesztéshez mi hozzákezdtünk, 
a folytatás már csak rajtunk – Önökön, 
sződligeti közösségünkön – múlik!

A Parkszínpadosok csapata

Újjáéled a Parkszínpad?
Az utóbbi hetekben a Duna-parton sétálók észrevehették, hogy 

a Parkszínpad területén és a környékén változások indultak meg. 
Mi is van e mögött? 2020.  márciusában vetődött fel a Sződligeti 

Parkszínpad sorsának kérdése a helyi facebook-csoportban. Sok-sok 
támogató hozzászólás érkezett, hogy milyen nagyszerű programok 
voltak régen a Parkszínpadon, és milyen jó lenne, ha újra működne.
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„Minden forrásom belőled fakad” 

A 2021-es év egyik legnagyobb eseménye a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. A római katolikus 
Egyház rendszeresen megrendezett, világméretű eseménysorozata, melynek célja az Oltáriszentség 
megismerésének és tiszteletének elmélyítése. 

Az Eucharisztikus Találkozó, amely Budapesten idén szeptemberében zajlik 
majd, lehetőséget nyújt nekünk, hogy újra mélyítsük el a hitünket a szentmise 
titkában. Poroljuk le régi elsőáldozási emlékeinket, amikor izgatottan vártuk Jézus 
érkezését a szívünkbe, és kezdjük el életünket meríteni az eucharisztikus Jézusból, 
aki velünk van mindig a világ végéig. 

Egyházközségünk tervezi az utazást a Kongresszus nyitó és záró szentmiséjére. 
A nyitó szentmisén lesz az elsőáldozás, ahol közösségünkből 6 gyermek fogja 
először szívébe fogadni Jézust, először fognak áldozni. Már most a hívek imájába 
ajánljuk őket! A záró szentmisére, ami a Hősök terén lesz, Ferenc pápa látogat el, 

aki első alkalommal jön Magyarországra.  

Hazánk 2. alkalommal rendezi meg ezt a találkozót. Az első 1938-ban volt, szintén Budapesten. Az 
akkori Kongresszus emlékére egy márványtáblát helyeztek el templomunkban, az idei kongresszus 
emlékére pedig egy végleges kő oltárunk lesz és a szentély is átalakításra kerül. 

 

Már tavaly felmerült egy gondolat, hogy új, állandó kőoltár 
kerüljön be templomunk szentélyébe és új, kőből készült 
felolvasó állvánnyal (ambó) egészítsük azt ki, Isten dicsőségére 
és emlékeztetve bennünket Krisztus igéjére és áldozatára, ami 
az oltáron és az ambón mindig megújul.  

Amikor az 1960-as években megváltozott a szentmise rítusa, 
szükségessé vált a szembe miséző oltár, amely az 1990-es 
években került a szentélybe. A most is használatban lévő fa oltár 
és ambó (felolvasóállvány) egy 1999-ben felépített fa dobogón 
áll. A neoromán stílusú templomunkban a szentély jelenlegi 
berendezése átmeneti megoldásnak tűnt és mostanra felújításra, 
megerősítésre szorul. Ezért időszerűnek és helyesnek vélt a 
végleges padlózat és főleg az oltár és ambó kialakítása. Ehhez 
külön, megkülönböztetett alkalmat ad a Nemzetközi 
Eucharisztikus Találkozó, amely az eucharisztia iránti 
szeretetünk különleges kifejezése. 



16 www.szodliget.hu

ÚJRA ÉLET

Majd minden hírt, cikket,írást hasonló 
mondatokkal lehetne kezdeni: hosszú 
idő után… újra… pandémia… nem le-
hetett…
Szerencsére most arról írhatok, hogy 
ha nem is tudni meddig és miként, de 
visszazökkenhettünk kellő óvatosság 
mellett a régi életünkbe, programok-
kal,megbeszélésekkel,tervezgetéssel. 
De mint ahogy az előző szám hasáb-
jain írtam és én komolyan is gondolom 
sok mindenen változtatni,változnunk 
kell, keresve az új lehetőségeket.
Erről és minden másról is szó volt a 
civil vezetők, művelődő közösségek 
képviselőinek megbeszélésén, amit a 
nyár elején tartottunk egyeztetve az 
elkövetkezendő hónapok terveit, ren-
dezvényeit.
Nagyon boldog voltam, amikor hallot-
tam, olvastam a környék nagy ötletéről 

a GIGA GARÁZS VÁSÁRRÓL, akkor 
még nem is sejtve micsoda sikere és 
népszerűsége lesz, a község határain 
kívülről is érdeklődőket ide vonzva, a 
rendezvénynek.
Termelői piacunk nem újra, hanem 
töretlenül zajlik két hetente, de per-
sze az engedmények itt is színesebbé 
tették az eseményt, gyerek kézműves 
foglalkozásokat tudunk tartani és élő 
koncerttel örvendeztetett meg minket 
Somogyi István és Huszár Erika július 
elején.
Az Ízőrzők forgatásra berendezett ki-
állítás után pedig jelenleg egy baba 
kiállítás látható a Közösségi Házban a 
babák egy kedves sződligeti hölgy fel-
ajánlásai, értékesítjük a kiállított dara-
bokat, akit érdekel jöjjön bátran ,nézze 
meg  és tájékozódjon az árakról kata-
lógusunkból.

Kovács Krisztina 
Közösségi Ház és Könyvtár

   XVII. Veteránautós Találkozó 

          2021. augusztus 29. 
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Nyolc középiskolai diák tette és teszi 
dolgát a nyár folyamán a kezem alatt a 
Közösségi Házért, hárman jöttek el egy 
rekkenő hétfő délelőtt beszélgetni ve-
lem a világ és világuk nagy dolgairól.
A beszélgetésben nem nevesítenénk sen-
kit, azt gondoljuk ez itt most nem fontos, 
legyenek fiatalok, tizenévesek, akikkel 
egy sokat látott ötvenes beszélget.
- Miről beszélgessünk?
- Covid, oktatás, továbbtanulás, álom 
iskola, generációk, értékek.
- Kezdjük a coviddal és annak követ-
keztében átalakult oktatással! Mik a 
tapasztalataitok?
- Azt gondolom közelebb kerültünk a 
tanárokhoz a technikai dolgokat illető-
en, meg kellett tanulniuk az online tér-
ben eligazodni. Mi három rendszeren 
keresztül kaptuk az anyagokat, zajlott 
az online óra.
- Mindenkinek voltak online bejelent-
kező órái?

KÖZÖSSÉGI MUNKA… 
legyen egy beszélgetés ma
A covid járvány fél éves csendet rendelt a világban, többek között a középis-
kolai közösségi munkák is leálltak. Nyár, nyitás, lehetőség. Soha ilyen népszerű 
nem volt a munkára hívás, mint idén nyáron, a Közösségi Házban. Örült is lel-
kem lesz terasz, meg rend a könyvek és cédulák, újságok, adományok között és 
uborkaszezon ide, vagy oda egy kellemes beszélgetős cikk is az újságba.

-  Igen, igen, csak elvétve volt, aki csak 
vázlatokat küldött, élő bejelentkező 
órákat tartottak, feleltünk, táblás ma-
gyarázatokat kaptunk.
- Ki volt a legpengébb tanárotok?
- Nekem a matek tanárom. Majdnem, 
hogy jobb volt így matekot tanulni, 
mint órán.
- Bejárni vagy online? Ha választhat-
nátok, mi legyen?
- Egyértelműen bejárni. Online, otthon 
szétestünk, lustábbak voltunk és sze-
rintünk nagyon fontos találkozni egy-
mással, barátokkal, tanárokkal...
- Minden jó az iskolában?
- Neeem. A bejárós változatnál nagyon 
sok óránk van egy nap (8-9 óra) ami 
nagyon fárasztó. Sok olyan óra, sőt tan-
tárgy is van, amit feleslegesnek érzünk.
- Mint például?
- Ének, rajz, dráma… ezek még álta-
lánosban kellenek, de középiskolá-
ban rengeteg időt elvesznek, itt már 
tudjuk, mit szeretnénk tanulni, ezek a 
tantárgyak csak növelik az óraszámot, 
később érünk haza, fáradtan állunk 
neki tanulni másnapra. Jobb lenne he-
lyettük olyan tantárgyak, órák ahol az 
életre készítenek fel bennünket, lenne 
szó adózásról, hivatali ügyintézésekről, 
ház- és háztartással kapcsolatos isme-
retekről.
- Sajnálom, hogy így élitek meg ezeket 
a tantárgyakat…

..és még mennyi mindent 
sajnáltam a beszélgetés alatt:
A kell e és fontos e a diploma kérdésre 
ketten határozottan igent mondtak és a 
hol szeretnél élni felnőtt kordban egy 
itthon, egy külföldön és egy világpol-
gár választ kaptam. A korosztályukat 
maguk sem értik sokszor, nagy szaka-
dékok vannak tizen és tizen éves kö-

zött a kitágult, net vi-
lág a sokféle értékrend 
és trend szétszakította 
a korosztályt. Ma már 
olyan rohamban változ-
nak a generációs szoká-
sok, hogy években és 
nem évtizedekben mér-
hetők az egyes generá-
ciók kialakulása.
Érdekes volt viszont, 
hogy mindhárman úgy 
gondolják nincs lányos 
meg fiús tudás, min-
denkinek minden tudás, 
praktikus ismeret, jól jö-

het. A fiúk tudjanak főzni a lányok meg 
felfúrni egy polcot, ha kell. A felesleges 
gyakorlati óra így válhatna életre ne-
velős hasznossá, ha szerszámok isme-
rete és alap háztartásvezetési praktikák 
lennének a tananyagban.
Csendesek és visszafogottak voltak és 
nem szárnyalt a fantázia, amikor az 
álom iskoláról, mint hely ahol élünk, 
volt szó: 
- Mi legyen egy álom iskolában?
- Minden teremben projektor és szá-
mítógép a tanárnak, színes falak, han-
gulatosabb tantermek. Jobb lenne, ha 
osztálytermünk lenne, mert a szak-
tantermek abból állnak sokszor, hogy 
olyan képek vannak a falon… nem 
igazán vannak és nem is használják a 
szemléltető eszközöket.
...semmi babzsák fotel, uszoda, kon-
di terem, kreatív sarok, kis létszám és 
üvegfalak… de hogy is, ha egyikük 
egy nem is iskolának épült épület 
szűk és morcos falai között tanul, má-
sikuk iskolájában nincs ebédlő (8-9 
órájuk van!) Hanem egy tantermet 
kiáltanak ki ebédidőben étkezdének, 
a büfé kicsi és drága… 29, 29 és 32 
ezek az osztály létszámok és már el se 
tudják képzelni, hogy lehetne 12, ami 
az ideális tanulócsoport létszáma, az 
osztályuknak.
37 fok meleg volt, nyár és azért csak 
egy, muszáj órát szerezni alkalom, 
játszottunk is, legrosszabb tulajdon-
ságot, döntési helyzetet… olyan 
nagybetűs életet... talán elhitték, 
hogy a „belőled nem lesz semmi”, 
nem is igaz, mindenkiből lesz vala-
mi… ahogy abból a délelőtti beszél-
getésből is lett ez a gondolatmenet 
eme újság hasábjain.

KÖZÖSSÉGI MUNKA… legyen egy beszélgetés ma 

 

A covid járvány fél éves csendet rendelt a világban, többek között 
a középiskolai közösségi munkák is leálltak. Nyár, nyitás, 
lehetőség. Soha ilyen népszerű nem volt a munkára hívás, mint 
idén nyáron, a Közösségi Házban. Örült is lelkem lesz terasz, meg 
rend a könyvek és cédulák, újságok, adományok között és 
uborkaszezon ide, vagy oda egy kellemes beszélgetős cikk is az 
újságba. 

Nyolc középiskolai diák tette és teszi dolgát a nyár folyamán a 
kezem alatt a Közösségi Házért, hárman jöttek el egy rekkenő 
hétfő délelőtt beszélgetni velem a világ és világuk nagy dolgairól. 

A beszélgetésben nem nevesítenénk senkit, azt gondoljuk ez itt 
most nem fontos, legyenek fiatalok, tizen évesek, akikkel egy 
sokat látott ötvenes beszélget. 

- Miről beszélgessünk? 

- Covid, oktatás, továbbtanulás, álom iskola, generációk, értékek. 

- Kezdjük a coviddal és annak következtében átalakult oktatással! 
Mik a tapasztalataitok? 

- Azt gondolom közelebb kerültünk a tanárokhoz a technikai dolgokat illetően, meg kellett tanulniuk 
az online térben eligazodni. Mi három rendszeren keresztül kaptuk az anyagokat, zajlott az online 
óra. 

- Mindenkinek voltak online bejelentkező órái? 

-  Igen, igen, csak elvétve volt, aki csak vázlatokat küldött, élő bejelentkező órákat tartottak, 
feleltünk, táblás magyarázatokat kaptunk. 

- Ki volt a legpengébb tanárotok? 

- Nekem a matek tanárom. Majdnem, hogy jobb volt így matekot tanulni, mint órán. 

- Bejárni vagy online? Ha választhatnátok, mi legyen? 

- Egyértelműen bejárni. Online, otthon szétestünk, lustábbak voltunk és szerintünk nagyon fontos 
találkozni egymással, barátokkal, tanárokkal… 

- Minden jó az iskolában? 

- Neeem. A bejárós változatnál nagyon sok óránk van egy nap (8-9 óra) ami nagyon fárasztó. Sok 
olyan óra, sőt tantárgy is van, amit feleslegesnek érzünk. 

 a srácokkal nem csak beszélgettünk,nekik 
köszönhető az új „terasz” 

a srácokkal nem csak beszélgettünk, nekik 
köszönhető az új „terasz”
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Nehéz és mindenki számára 
gyötrelmes év után végre, re-
méljük most már hosszabb 

távon, újraindulhatott az élet Sződli-
geten is. A Duna-party családi napunk 
megszervezésével szerettünk volna 
hozzájárulni a sződligeti élet felélesz-
téséhez. Ezúton is köszönjük minden 
résztvevő támogató jelenlétét, hogy 
szebbé és tartalmasabbá varázsoltak 
ezt a vasárnap délutánt. Név szerint 
köszönet Fanninak, az arcfestőnek, 
aki délután három órától este  nyolcig 
töretlen türelemmel festette a lelkes je-

Örömmel és még nagyobb hálával szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik részt vettek a Sződligetért Közalapítvány első 
önálló rendezvényén.

Duna-PARTY
lentkezőket. Atosnak, a Parapoly és a 
Tűzszerészjáték kitalálójának az izgal-
mas játékokat, a Tecei ízeknek az ál-
latsimogatót, a Tündérkert Lovardának 
a két valóban tündéri lovat.  Évinek a 
forró meleg ellenére megtartott tornát, 
valamint a sződligeti önkormányzat-
nak az infrastruktúra biztosítását, Bá-
nyavári Pálnak a vízipisztoly csata alap 
kellékének, a víznek, folyamatos bizto-
sítását és  Takács Zsu-
zsának a csatározás 
levezetését. Az ala-
pítvány meghívására 
szórakoztatott minden 
kicsit az Agni Triom 
Circus két tagja és a 
fergeteges hangulatról 
végül a RépaRetekMo-
gyoró csapata gondos-
kodott.
Köszönjük mindenki-
nek, aki támogatta az 
alapítványt, így a jö-
vőben is lehetőségünk 
lehet  rendezvények 
szervezésére.
Terveinkben nem csak a kicsik szó-
rakoztatása szerepel, hanem kulturá-
lis, művészeti és sporttal, egészséges 
életmóddal kapcsolatos programokkal 
is szeretnénk kapcsolódni a település 

kulturális, közösségi életéhez.
Hogy mindez megvalósulhasson, kér-
jük, hogy támogassák alapítványunkat 
a jövőben is!
Sződligetért Közalapítvány
https://www.facebook.com/
szodligetalapitvany
Számlaszám: 1
1742094-20170026-00000000
Adószám: 18702965-1-13

Végül, de nem utolsó sorban szeret-
nénk  bemutatni az alapítvány új kura-
tóriumi tagját, Bodnár-Sipőcz Petrát, 
aki idén csatlakozott az alapítvány-
hoz:
Bodnár- Sipőcz Petra vagyok, négy éve 
nagy keresésben voltunk, szerettünk 
volna egy tökéletes családi fészket egy 

olyan településen, ahol gyönyörű a 
környezet, ahol  biztonságban nevel-
hetem fel a születendő gyermekeimet 
és ahol mindig „süt a Nap”. Mikor elő-
ször jöttünk Sződligetre és volt szeren-
csénk körbe járni a községben, illetve 
annak környékén, nem is nézelődtünk 
tovább.
A Polgármesteri Hivatalban házasod-
tunk, fiaim már sződligetinek születtek 
amiért nagyon szerencsésnek érezzük 
magunkat.
Azért csatlakoztam a Sződligetért Köz-
alapítványhoz mert szeretnék tenni 
azért, hogy ez a gyönyörű hely meg-
tartsa szépségét és barátságos szelle-
mét. Fontosnak tartom, hogy megis-
merjük egymást itt lakóként és hogy a 
gyerekeknek és felnőtteknek lehetősé-
get biztosítsunk kikapcsolódni. Renge-
teg ötletünk van, szeretnénk bevonni 
minden korosztályt.
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helyszíneket, intézményeket, 
egyesületeket veszi számba: 
SZEMELVÉNYEK SZŐDLIGET 
TELEPÜLÉS MÚLTJÁBÓL cím 
alatt. E kötet nem szimplán egy 
helyi történelemkönyv, hanem 
azon túl, a kiadvány  SZŐDLI-
GETI ARCKÉPCSARNOK (A–
Zs)  című fejezetében az egyes 
sződligeti családok eredete, 
származása, a bemutatott 
személyek életútja, és a hoz-
zájuk kapcsolódó fotógyűjte-
mény ismerhető meg. Itt töb-
bek között jeles személyek, 
iparosok, kereskedők, intéz-
ményvezetők, pedagógusok, 
tudományos kiválóságok, sportolók, 
Sződligeten született, élt, élő vagy el-
hunyt személyek, világháborús sebe-
sültek és hősi halottak, sződligeti kö-
tődésű hétköznapi „hősök”, családjuk, 
életpályájuk nyomába eredhetünk. 
A sződligeti temetőben járva bizonyá-
ra sokan gondoltuk már úgy, hogy jó 
lenne tudni kik, és miért pont itt alusz-

szák örök álmukat? Cassi-
odorus gondolatát idézve 
higgyünk abban, hogy 
talán még az utolsó pilla-
natban – e könyv kiadásá-
val – meg tudjuk őrizni a 
lassan feledés homályába 
vesző arcokat: „Őseid em-
lékét éjjel-nappal idézd 
fel. Kutasd néped bölcső-
jét, őrizd meg a történt té-
nyek és évkönyvek okmá-

nyait, mert nem szép dolog az, ha saját 
hazádban, mint idegen jársz.” 
Hiánypótló könyv született azzal a 
szándékkal, hogy emléket állítson 
azoknak a kiváló tanároknak, taní-
tóknak, óvónőknek, orvosoknak, 
papoknak, lelkészeknek, település-
vezetőknek, akik nem ritkán hosszú 
évtizedekig Sződliget és az itt élők 
ügyét szolgálták. 
Elsősorban az aktív közéleti, sződligeti pá-
lyát befutó, esetenként helyi elismeréssel 
kitüntetett személyek kerültek a kötetbe. 

Örömmel tájékoztatjuk a Sződlige-
ti Hírforrás olvasóit arról, hogy 2021 
szeptemberében megjelenik a Vo-
lentics Gyula – Mihalik Bernadett 
szerzőpáros MESÉLJ NEKEM SZŐD-
LIGETRŐL! – SZŐDLIGETI ARCKÉP-
CSARNOK (A-Zs) című reprezentatív, 
közel ezer oldalas könyve.

„azonosságtudat, 
a lokálpatriotizmus érzése”
Reméljük, a kötet igazi sződligeti szen-
zációnak fog számítani! E helytörténeti 
anyag legfőbb sajátossága az intenzív 
érzelmi telítettség, ami a téma térbeli 
és társadalmi közelségéből fakad. A 
szerzőknek az volt az elsődleges cél-
juk, hogy felhívják az itt lakók figyel-
mét arra: „Az emlékezet értéket ment!”
Érdeklődésük a település és az itt la-
kók sorsa iránt az ember természetes 
kíváncsiságából fakad. A könyv fő kül-
detése a tudományos alapokon nyugvó 
közérthető, és hiteles ismeretterjesztés. 
Sződliget 2020-ban ünnepelte önálló-

ságának 70. évfordulóját. Ezen évfor-
duló apropóján felbuzdulva határozták 
el a szerzők, hogy összeállítják e kötet 
kéziratát.
A MESÉLJ NEKEM SZŐDLIGETRŐL! 
– SZŐDLIGETI ARCKÉPCSARNOK 
(A–Zs) könyv mondhatni több köny-
vet tartalmaz. Első fejezetében röviden 
bemutatja a település történetének sa-
rokköveit: SZŐDLIGET TÖRTÉNETÉ-
NEK VÁZLATOS ÖSSZEFOGLALÁSA 
(1871–2020) címmel. A második fe-
jezetében a fontosabb eseményeket, 

Egy több évtizedes álom válik valóra... A vasútállomás trafikjától a 
hajdani bisztróig, a KISZ-tábortól a strandfürdőig, a párttitkároktól 
az 1956-os forradalomban részvevőkig, a téglagyár-tulajdonosok-
tól az óvónőkig hosszan lehetne sorolni, miről szól ez a könyv.

KÖNYV SZÜLETETT SZŐDLIGETRŐL

E könyv közművelődési jelentősége 
mellett remélhetőleg hozzájárul ah-
hoz, hogy a jelen kor sződligeti pol-
gárában tovább erősödjön a szűkebb 
pátriájával való azonosságtudat, a lo-
kálpatriotizmus érzése.
A kötet számokban:
 912 oldal terjedelmű, nagyalakú, 
A4-es formátumú, színes, táblás köté-
sű, súlya 3,3 kg.
 A könyvhöz 132 személy küldött 
adatot, fotót.
 41 alcím alatt, 266 szócikkben és 
119 táblázatban mutatja be a település 
történetét.
 A Sződligeti arcképcsarnok (A–Zs) 
fejezetben 395 elhunyt személyről és 
60 még élő kortársunkról közli egy 
sződligeti ki kicsoda informatív életraj-
zi lexikonját.

A kiadvány jelenleg tördelés alatt áll, a 
nyáron érnek véget a nyomdai munká-
latok. A szeptemberi könyvbemutató 
tervezett időpontjáról és a kedvez-
ményes előrendelés, vásárlás részle-
teiről a SZŐDLIGETI KÖNYV Face-
book-oldalon, a volentics.mkl@gmail.
com e-mail címen, valamint 06 20 946 
3980 telefonszámon lehet tájékozód-
ni. Az adatközlőknek, közreműködők-
nek a szerzők külön levelet küldenek a 
részletekről.

„Őseid emlékét éjjel-nappal 
idézd fel. Kutasd néped bölcső-
jét, őrizd meg a történt tények 
és évkönyvek okmányait, mert 
nem szép dolog az, ha saját ha-

zádban, mint idegen jársz.”



20 www.szodliget.hu

Keresgéltem a neten és hamar rábuk-
kantam a Gerincjógára. A mai napig 
emlékszem, hogy milyen üdítő volt 
már az első foglalkozás után sétálni az 
utcán. Kijöttem a teremből és mintha 
kicseréltek volna, mintha nőttem volna 
pár centit, boldog voltam, felszabadult: 
tudtam, hogy ez kell nekem. Pedig óra 
közben igencsak megizzadtam.
A jóga aztán fenekestül felforgatta az 
életem. A „biztos” multit hátrahagyva 
csatlakoztam a Mandala Jógastúdiók-
hoz, ahol az óratartásokon kívül az 
egyik szervezője, vezetője is lettem a 
csapatnak. Számos tanfolyamot elvé-
geztem, szívtam magamba ezt az új 
világot, még Indiában is eljutottam 

egy intenzív 1 hónapos gyakorlásra.  
Szeretem a jógát. Sok nehéz helyzeten 
átsegített már. Az ikreimmel is végig 
jógáztam a várandósságom, aminek 
köszönhetően a 38. hét végén szület-
tek közel 3-3kg-mal. 
Szeretek jóga órát tartani. Örülök a 
visszajáró gyakorlóknak, látni a fej-
lődésüket, egyre jobban megismerni 
őket. Lassan 12 éve tartok jóga foglal-
kozásokat, elsősorban Gerincjóga és 
nőijóga órákat. Az órá-
imon mindig 
szem előtt 

Gerincjóga a Közösségi Házban
Egy multinál dolgoztam, napi sok sok órát számítógép előtt ülve, amikor is el kezdett fájni a 
hátam. Mindig is mozogtam, ifjú koromban néptáncoltam, majd jött az aerobik korszak és 
újra a tánc (swing), ennek ellenére - mint kiderült - nagyon gyengék voltak a tartó izmaim. 
Eleinte masszázsra jártam, ami nagyon jól esett, de nem hozott tartós megoldást, továbbra is 
fájt a hátam. 

Az órák elsősorban fizikai gyakorlásokat jelentenek, a test rendbehozatalára, 
karbantartására fókuszálnak könnyen kivitelezhető, mégis hatékony gyakorla-
tokkal.

tartom a résztvevők igényeit, fontos, 
hogy jól érezzék magukat a gyakorlók. 
Az órák elsősorban fizikai gyakorláso-
kat jelentenek,  a test rendbehozatalá-
ra, karbantartására fókuszálnak köny-
nyen kivitelezhető, mégis hatékony 
gyakorlatokkal. Bárki elkezdheti, aki 
törődni vágyik magával, feltöltődni 
szeretne. Nem feltétel a hajlékonyság, 
nem fogjuk a nyakunkba tenni a lábun-
kat ;-)
Közel másfél éve költöztünk Sződliget-
re a családommal, még épp a pandé-
mia előtt. Áldás, hogy itt vészelhettük 
át a bezártságot az akkor még 3 éves, 
örökmozgó ikrekkel és nem a XIII. ke-
rületi panelban. Azóta is szeretünk 
itt lakni és nem vágyódunk vissza a 
„nagyvárosba”. Így jött a gondolat, 
hogy itt helyben is tarthatnék jógaórá-
kat. 
Ha minden jól megy, ősztől elindul-
hatnak a Közösségi Házban a foglalko-
zások. Az érdeklődők számára tartok 
majd ingyenes bemutató órát is. Aki 
szeretne ezen részt venni, akár már 
most jelezheti felém és majd értesítem 
a pontos dátumról. 

Email: szikszayandrea@gmail.com
FB: Szikszay Andi jógaoktató
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A magabiztos
megjelenés egyik titka a
gyönyörű mosoly! Hivjon

minket, és kérjen
időpontot még ma!

SZAKTERÜLETEINK

Prevenciós fogorvoslás

Szájsebészet

Implantológia és
csontpótló eljárások

Fogpótlás

Fogfehérítés 

Helyreállító fogorvoslás

Részletes információkért keresse fel
honlapunkat!

Elérhetőségeink

2132 Göd, Kisfaludy u. 7. 

info@drpetri.hu 

06-70/249 - 0206
www.drpetri.hu

Fogszabályozás és
gyermek fogászat

Tari Ida helyére, harmadik tagunk Galbavi 
Krisztina lett, aki a Sződliget Település Ér-
téktár Bizottságának tagja, a nagyközség 
kulturális életének ismerője, így csapatunk 
szellemisége nem idegen számára.
Az idei Bőcs Mihály díjat a hagyományok-
nak megfelelően a Ligetfeszt rendezvények 
alkalmával adjuk át. A díjazott személyével 
kapcsolatban szavazást idén nem szerve-
zünk, mert a legutóbbi szavazás az idei dí-
jazott személyét is egyértelművé tette.

Bíró Judit   
a bizottság tagja

Bőcs Mihály 
Emlékbizottság
Bár már néhány hónap eltelt, nekünk 
most van alkalmunk arra, hogy meg-
emlékezzünk Tari Istvánné Idáról, 
aki a pandémia áldozata lett. Mint 
Alapítványunk kuratóriumának tag-
ja, űrt hagyott maga után. Ida, nyu-
godj békében, emléked megőrizzük.

Jó ütemben halad a bölcsődei építkezés, 
hamarosan elkezdődnek a belső munkálatok...
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Ácsteszér, 
lépj előre 
digitálisan

 ITT A
 GIGAERŐS
OTTHONI NET

Válts a település leggyorsabb hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros

NGA_AW_Leggy_Opt_sajto_210x297_2106_Acsteszer.indd   1 2021. 05. 26.   10:13
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Szent            király ünnepére
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt

az alábbi programokra

(Sződliget Nagyközség Önkormányzat szervezésében

Közreműködik Szilágyi Éva, Szabó Gyula, valamint Ruzicska László)

Szaniszló atya, plébános      Új kenyér kóstolás,                       -
minden féle finomságokkal 

(Zöld Liget, Sződligeti Baráti Kör és a Sződligeti Egyházközség

szervezésében.          Közreműködik: Kriszta Kinga, Palerdi András

Brickner Szabolcs, Hidegkuti Pálma.       Házigazda: Ókovács Szilveszter)
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II.


