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Meghívó
a 13. Kapusztnyik
Fesztiválra
A Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat meghívja az érdeklődőket a hagyományos és idén 13. alkalommal megrendezendő „Kapusztnyik fesztivál”-ra,
melyet a Sóskúti Andreetti Károly Általános és
Művészeti iskola (Tulipán u.) szabadtéri színpadán tart

2019. június 1-Mén szombaton,
délután 15 órától
Műsorunk vendégei:
• Sóskúti Ifjúsági Zenekar
• A művészeti iskola néptáncos növendékei
• Hajtóka néptánc csoport- Tárnok
• Forgatós Kamara Néptáncegyüttes
• Ágról-Ágra Táncegyesület - Budapest
• Večernica Hagyományápoló néptánc csoport
• A néptáncosokat a Bara zenekar kíséri
Vendégeink: Székelyszenterzsébet néptáncosai Erdélyből
zenél: a Bara zenekar
A műsor után táncházat tartunk.
A vendégeket és a gyerekeket egyéb programok is várják:
kézműves foglalkozás, arcfestés, ugráló vár, kürtős kalácsos,
kézműves kirakodók, népi játékok, stb.
Eső esetén helyszín: az iskola tornaterme
TÁMOGATÓK:
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A programváltozás jogát fenntartjuk
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Menjünk? Ne menjünk?
A címben jelzett kérdések a választások
közeledtével mindannyiszor előjönnek
az emberekben, hogy az éppen aktuális
önkormányzati, parlamenti vagy éppen
európai uniós választásokon, mint választók, részt vegyenek-e?
Amikor a tényleges eredményeket a
választások után megismerjük, akkor
jelentkeznek az újabb kérdések: hogy
lehetett ez vagy az az eredmény? Emlékszem, ezek a kérdések pár évtizeddel ezelőtt nem voltak, hiszen akkor a
szavazáson megjelenés még minden
állampolgárnak kötelező volt, így az
eredményt is előre borítékolni lehetett, hogy a 99%-os megjelenés mellett az egyetlenegy párt nyert.
A szavazók tudták, hogy ennél a
részvételnél semmiről nem dönthettek. Az már rég el volt döntve! Nem
volt lehetséges a pártprogramokat, az
egyéni programokat összehasonlítani,

versenyeztetni, hiszen ilyenek nem
voltak. Ma már mindenki, aki szavazattal rendelkezik, hallhatja, nézheti,
olvashatja a különböző programokat,
eldöntheti, hogy mit szeretne, hogyan
gondolja a saját és családja jövőjét.
Ezt már mindenkinek magában, vagy
családjával megbeszélve kell és lehet
eldönteni. Ez akár könnyen is mehet,
ha valaki nyitott szemmel, saját bőrén
érezve tapasztalhatja a programokat
és azok hatásait. Jönnek sorba a kérdések: Jobban élek? Fejlődik a gazdaság? Biztonságban és békében élek?

Milyen az általános helyzet a szűk
lakóhelyemen és az egész hazánkban?
Van-e biztonságos jövőképünk, hogy
mit szeretnénk, és merre megyünk? A
mai időben mindezekért már én is személy szerint tehetek. Ilyenkor kérdezik meg, hogy ér-e valamit az én egy
szavazatom?
Tisztelt sóskúti választók! Én úgy
gondolom, hogy mindenki eldönthette már a fenti kérdések alapján, hogy
milyen jövőt, milyen célt szeretne magának és családjának. Most már csak
egy dolog van hátra: el kell menni
szavazni. Mindenkinek saját- és családérdeke, hogy elmenjen szavazni, hiszen a jövőnk a tét. Úgy hiszem, hogy
mindannyiunk számára újra kötelező
a szavazásra elmenni annak ellenére,
hogy ez már nem pártelőírás.
König Ferenc
polgármester

Előzetes tájékoztató
Az előző hetek tárgyalásai után, melyet az ÉTH Nonproﬁt
KFt. (ez a cég végzi Sóskúton a hulladék elszállítását) vezetőivel folytattunk, megállapodtunk, hogy további tárgyalások és pontosítások után Sóskúton 2019. június hónap
közepe és vége között veszélyes hulladék gyűjtést szervezünk. Ennek pontos időpontjáról és helyéről mindenkit értesíteni fogunk, mint arról is, hogy mik azok a háztartási
veszélyes hulladékfajták, amelyeket gyűjteni fogunk (pl.
festékek, permetezőszerek, rossz elektronikai gépek, -berendezések). Sajnos a tájékoztatás alapján az hangzott el,
hogy például az autógumi nem veszélyes hulladék, de ettől
függetlenül szeretnénk, ha ezek is begyűjtésre kerülnének.
Ez a lerakási lehetőség csak sóskúti lakcímmel rendelkezők
részére áll fent, nem szeretnénk a szomszédos települések
ilyen jellegű hulladékát is összegyűjteni. Ezt ellenőrizni is
fogjuk a helyszínen a rendőrség és a helyi polgárőrség se-
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gítségével. Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy ez a gyűjtés hétvégére (szombat) fog esni, és a nap délelőtti óráiban,
előreláthatólag 8-12 óra közötti intervallumban. Szeretném
kérni a lakosságot, hogy készüljön fel erre, és gyűjtse otthon össze a hulladékát! A pontos tájékoztatásra a következő
hetekben kerül majd sor az egyeztetések után.
König Ferenc
polgármester

Anyakönyvi hírek
Halálesetek:
Salamon Lajosné szül.: Proháczik Mária (1927.)
Melis Ferenc (1948.)
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Önkormányzati hírek

Európai parlamenti választások
2019. május 26.
Az Európai parlamenti választás egyfordulós, érvényességi küszöb nélküli, egyszerű választás. A választás
napján mindenki egyetlen
szavazólapot fog kapni, melyen az országos listát állító
pártok vannak feltüntetve.
A listák a szavazólapon
nem ABC, hanem sorsolás szerinti
sorrendben szerepelnek. Az alábbiakban ismertetjük is ezeket.

I. Hogyan szavazhatunk?
Úgy, mint eddig. A szavazás módjában nincs változás. A legfontosabb a
szavazásra való jogosultság igazolása.
Azaz a személyazonosság, valamint a
lakcím igazolása.
A választás napján reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet szavazni. A
szavazóhelyiségben először igazolni
kell a személyazonosságot. Erre alkalmas bármely arcképes igazolvány,
személyi igazolvány, útlevél, vagy
jogosítvány. Ezek mellett szükség
van a lakcím igazolására is, azaz a
lakcímkártyára. Lehetnek még olyan
idős szavazók, akiknek füzetszerű
személyi igazolványa van, és nem
rendelkeznek lakcímkártyával. Az ő
igazolványukban rögzítve van a lakcím is, így nekik ez az egy dokumentum is elegendő. Rendkívül fontos,
hogy csak érvényes okmánnyal lehet
szavazni! Aki lejárt érvényességű okmánnyal jelenik meg a szavazáson,
azt a szavazatszámláló bizottságnak
vissza kell utasítania. Kérek ezért
mindenkit, hogy még most ellenőrizze le, hogy okmánya érvényes-e még!
Ha nem, akkor az érdi okmányiroda
központjában, vagy annak tárnoki
kirendeltségén (vagy bármely okmányirodában) még időben igényeljen új
személyi igazolványt!

A választási jogosultság igazolását a
választói névjegyzék aláírása és a szavazólap, valamint a boríték átvétele
követi. A szavazat leadásához rendelkezésre áll a szavazófülke. A szavazás
a listák feletti körben elhelyezett két
egymást metsző vonallal (+, vagy X),
tollal történhet. A borítékba tett szavazólapokat pedig a szavazatszámláló
bizottság előtt elhelyezett urnákban
kell bedobni.
Változatlanok a szavazóhelyiségek.
Az 1. sz. szavazókör, a Községháza
(Szabadság tér 1.), a 2. sz. a Gondozóközpont (Fő u. 3.), a 3. sz. az Iskola
(Tulipán u. 9.). Mindhárom szavazóhelyiség akadálymentes épületben van.
Aki a szavazás napján Magyarországon belül más településen tartózkodik, az kérheti, hogy ott szavazhasson. Az átjelentkezési kérelmet
legkésőbb május 24.-én (pénteken)
16.00 óráig nyújthatja be. A kérelem
benyújtható online módon a www.valasztas.hu weblapon erre biztosított
felületen, vagy személyesen a sóskúti
Községházán a hivatal nyitvatartási
idejében. Beküldhető még postán is,
de az csak akkor érvényes, ha a postai
küldemény május 24.-ig megérkezik a
Községházára. A mozgásában akadályozott szavazó mozgóurnát igényelhet. Az előzetes igénylés határideje
szintén május 24. 16.00 óra. Módja és
helye megegyezik az átjelentkezéssel
(online, vagy írásbeli kérelem) Ezen
kívül lehetőség van még mozgóurnát
igényelni a szavazás napján, május
26.-án 15.00 óráig a szavazatszám-

láló bizottsághoz eljuttatott
írásbeli kérelemmel. Fontos
tudni, hogy mozgóurnát csak
egészségi állapot, vagy fogva
tartás miatti akadályoztatás
esetén lehet igényelni, munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva nem vehető igénybe.
Arra biztatok mindenkit,
akinek módja van rá, hogy a kérelmeket online nyújtsa be. Ez kényelmes és
gyors ügyintézést tesz lehetővé, nincs
kötve senki a választási iroda nyitvatartási idejéhez és biztos, hogy a kitöltött kérelem időben megérkezik a
választási irodához.
A szavazás módjával és az említett
kérelmek benyújtásával kapcsolatban további információkat, segítséget
kaphatnak a Nemzeti Választási Iroda
már említett www.valasztas.hu című
honlapján, valamint a Községházán
személyesen, a 23 560 561-es telefonszámon és az ugyfelszolgalat.soskut@t-online.hu e-mail címen.

II. Kikre szavazhatunk?
Országos (párt) listák:
1. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRTPÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT
2. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA
PÁRT
3. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
4. FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI
SZÖVETSÉG, KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
5. MOMENTUM MOZGALOM
6. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ
7. MI HAZÁNK MOZGALOM
8. MAGYAR MUNKÁSPÁRT
9. LEHET MÁS A POLITIKA
Dr. Újházi Miklós

Önkormányzati hírek
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Felhívás az illegális hulladék bejelentésére
Nemrég fejeztük be a kormány által
kezdeményezett és az állami költségvetés által ﬁnanszírozott TeSzedd
Magad akció szemétgyűjtését és itt az
újabb lehetőség, hogy településünket
és közvetlen környékét megtisztítsuk
az illegális szeméttől.
A korábbi cikkben leírt szolgáltatói egyeztetések eredményeként több
millió forintos keretet kapott Sóskút
arra, hogy a lakott belterületi részeken és a közvetlen környezetünkben
lévő illegális lerakókat megpróbáljuk
felszámolni, az ott keletkezett szemetet pedig elhelyezni a hivatalos lerakóba. Ezért szeretném kérni a tisztelt
lakosságot, hogy a településünkön
és környezetében sétálva jelezze az
önkormányzat felé, hogy hol tapasztal kommunális szemétlerakást. Még
egyszer szeretném ismételni, hogy
csak a kommunális szemét elszállítását vállalja a szolgáltató, hiszen a

TeSzedd mozgalomnál is előfordult,
hogy a csoport építőipari hulladékot,
sittet gyűjtött, amit utána már saját
költségünkön zsákolni kellett és elvitetni, ami jelentős kiadást jelentett
az önkormányzat számára. Ezt most
ne tegyük, csak az említett lakossági
hulladék elszállítása ingyenes. Tudom, hogy a másik hulladékfajtából
is jelentős mennyiségek vannak közigazgatási határunkon belül, de arra
más forrásokat, lehetőséget kell keresnünk.

A szolgáltató jelezte azt, hogy az elszállítás kétféle módon történhet, szemétszállító autóval (kukás) vagy konténeres szállítással. Az észlelt szemét
mennyiségétől függően a rakodást akár
a szolgáltató is elvégzi, vagy ha konténer
kihelyezését kérjük, akkor abba mi is
elhelyezhetjük a talált hulladékot. Csoportok is jelentkezhetnek, ha egy-egy
településrészt szeretnének kitakarítani,
és oda konténer elhelyezését kérik. Felvetődött most bennünk, hogy akár egy
ilyen hely lehetne a Tulipán utca és a
külterületi határ között a Száraz patak
medrének és a kertek végének a kitakarítása abból a célból, hogy utána gépekkel ott az önkormányzat rendet tudjon
tartani. Kérjük a tisztelt lakosok jelzéseit és együttműködését a településünkön
észlelt illegális hulladék elszállításának
elősegítéséhez.
König Ferenc
polgármester

FELHÍVÁS PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRE
A parlagfű pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos
allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása,
a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.
A föld használója, illetve tulajdonosa köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni
közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami,
illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a alapján parlagfű elleni védekezésben hatáskörrel rendelkező hatóságot:
– külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság)
– belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, va-

lamint a parlagfű-mentesítést végző vállalkozó az érintett területre beléphet és ott a szükséges intézkedéseket
elvégezheti. Az erre való jogosultságát kérésre köteles
igazolni. A fenti tevékenységeket a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is
elvégezheti. A hatósági védekezést elrendelő határozat a
fellebbezésre való tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét, a fertőzött terület tulajdonosa, vagy használója köteles megtéríteni. A költségeken kívül növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, a növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az október közepéig tartó
vegetációs időszak végéig legalább kéthetente ellenőrzést
tart az Érdi Körzeti Földhivatal, de bejelentésre soron
kívül is ellenőrzést tarthat, – tehát kérünk Mindenkit,
hogy még ebben az időszakban is fokozottan ﬁgyeljen a
gyommentesítésre, különösen a parlagfű irtására!
Önkormányzat
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Sóskúton történt

Kamion-káosz
Évek óta óriási gond a Mártírok útja és a Petőﬁ Sándor utca
forgalma. Az itt lakók már többször jelezték az elmúlt években, hogy sokszor elviselhetetlenül nagy forgalom zajlik,
de nem csak személyautók által, hanem jelentős számú kamion is áthajt településünkön. Többen már tiltakozó mozgalmat kezdtek szervezni ez ellen.
Mivel a közúti forgalom az utóbbi időben jelentősen
megnőtt, ezért a lakossági visszajelzések is megsokasodtak. Ez az útszakasz a magyar közút hálózatnak a része,
8104-es, négy számjegyű útként van nyilvántartva, ezért az
önkormányzatnak semmilyen tulajdonosi ráhatása nincs az
itt zajló forgalomra. A probléma nem csak Sóskutat érinti,
hanem a környező településeket is, leginkább Tárnokot, bár
ott az út külterületen vezet át. A hatóságokkal régóta folytatott megbeszélések alapján kijelenthető, hogy az óriási
megnövekedett forgalom egyértelműen az M0 útpályáinak
és a Duna-hídnak a felújításával hozható összefüggésbe.
A közlekedés híreiben naponta hallható, hogy a munkálatokkal kapcsolatban ezen a szakaszon milyen torlódások
vannak. Ezekben a hírekben azt is legtöbbször közlik, hogy
mennyi időt kell a gépjárműveknek várakozni az áthaladáson. Mind a rendőrség, mind a közúti hatóság jelezte, hogy
amikor ez az idő nagyságrendileg elér egy kritikus órát, akkor a fő közlekedési utakról óriási átvándorlás történik az
alsóbbrendű utakra.
Ez Sóskút esetében konkrétan: ha a hírekben az szerepel, hogy a Duna-hídtól Biatorbágyig, vagy az utóbbi hónapokban többször megesett, hogy Bicskéig áll a sor vége, és
órákba telik a várakozás, akkor a gépjármű vezetők kerülő
utat keresnek. Ugyan végig tiltó tábla van az ide engedély
nélkül bejövő kamionoknak, teherautóknak, ettől függetlenül, mivel a műholdas navigáció elkerülő útként jelöli számukra, behajtanak.
Megkockáztatják az esetleges büntetést, ezt a hatósággal
folytatott állandó megbeszéléseken és helyszíni bejárásokon is látjuk és tapasztaljuk. (Ezt láthatjuk a cikkhez kapcsolódó fotón is, ahol mind a közúti hatóság, mind a rendőrség kéréseinkre fokozott ellenőrzést végez.)

A gépjárművezetők mérlegelnek. A több órás várakozás,
a dugóban araszolás ugyanúgy vezetésnek számít, mintha
a gépjárművel folyamatosan közlekedne. Így sok esetben
letelik az engedélyezett vezetési idő, ezért pihenőt kell kivenni. A dugó elkerülése esetén két-három óra alatt már a
déli határon az országunkat is el tudja hagyni, és készen áll
arra, hogy újabb fuvart végezhessen. Egy-egy ilyen fuvar
bevétele milliós nagyságrendű, ezért a mérlegelés egyik
serpenyőjében van a néhány tízezer forintos büntetés, a
másikban a folyamatos vezetés és a több millió forintos
árbevétel. Mi, akik naponta végezzük az ellenőrzéseket és
megﬁgyeléseket az erre jogosult hatóságokkal, ezt tapasztaljuk. Ezért is vettük fel a kapcsolatot, és ezért is tárgyalunk közösen a tárnoki polgármester úrral, hogy valamilyen megoldást próbáljunk rá találni. Mint említettem, itt
több érintett van, nem csak a települések lakossága, hanem
a Magyar Közút és a rendőrség is.
A vezetők elmondása szerint a Magyar Közút az általa megtehető minden lépést megtett (számukra is óriási
probléma ennek az úthálózatnak a nagyon felgyorsult
tönkremenetele, hiszen ennek a javítása milliárdos nagyságrendű összeget fog igényelni), az általuk kihelyezett
táblák mindenhol rendben vannak, de ők senkit nem büntethetnek, szankcionálhatnak. Erre jogosultsága egyedül a
rendőrségnek van. Ezért is beszéltük azt Szolnoki Gáborral, Tárnok polgármesterével, hogy akár újabb támogatások megszavazásával még fokozottabb rendőri jelenlétet
kérünk. Ezekről már beszéltünk a rendőri értekezleteken,
és Pest megye rendőrfőkapitányával, Dr. Mihály István
dandártábornok úrral folytatott tárgyaláson. Főkapitány
úr jelezte, hogy természetesen támogatja, de az új szabályozás szerint már a szabadidős pluszmunkát végző
rendőrök vezénylését nem a megye fogja ellátni, hanem
az országos rendszerhez kapcsolják, ami számunkra nehezítést fog jelenteni. Ezeken a megbeszéléseken Csernyák Péter alpolgármester úr is részt vett, és egyeztetett a
környező települések polgárőrségével, hogy a rendőrséget
támogatva, milyen lépéseket tudunk tenni.
Mint ebben a cikkben már többször is jeleztük, ezt a negatív folyamatot csak közösen tudjuk mérsékelni (teljesen
megszüntetni nem), közösen tudjuk megoldani a környező
településekkel és hatóságokkal együttműködve. Ezért kezdeményeztük a tárnoki polgármester úrral, hogy Érddel
együttműködve próbáljunk lépéseket tenni, hiszen az M0-ás
sor vége többször már az érdi felhajtóra érkező gépjárműveket is akadályozza, Tárnok esetében pedig az M7-es útról
lehajtó gépjárművek nagyszámú megjelenése történik, hogy
tovább tudjanak menni a 6-os főút és a dunai hidak felé. A
Tárnokon áthajtó teherjárművek száma jóval nagyobb, pont
az autópálya lehajtás miatt, mint ami Sóskúton megjelenik.
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Megﬁgyeléseink alapján minden tizedik járműből egy halad
át Sóskúton, a többi Tárnok-Érd felé közlekedik. Számunkra
ez az egy is óriási számot jelent. A gépjárművek legtöbbje
tartályautó. Megbeszéléseinken a hatóságok arról tájékoztattak, hogy a forgalom jelentős csökkenésére csak a jövő áprilisra ígért (csúszás is lehet) M0-ás felújítások befejezésével
lehet számítani, és csak akkor, ha nem lesznek újra jelentős
számú balesetek, útlezárások.
Mindezek, amit eddig leírtunk, ebben a tájékoztatóban,
természetesen csak a tehergépjárművekre vonatkoznak,
hiszen az óriási számú személyautó megjelenést ezek az
intézkedések nem befolyásolják. Jelentős gépjármű forgalom csökkenést csak tőlünk délre húzódó, újabb elkerülő út
megépítése esetén lehetne várni. Ennek az útnak a nyomvonala a régi rendezési terveinkben szerepelt már Sóskút
lakott területe mellett közvetlenül (ami igazán nem lenne
jó) elhaladva. Évekkel ezelőtt sikerült elérnem, hogy az új
terveken már az út a megyehatáron szerepel, településünktől több kilométer távolságra.
Ennek az útnak a megépítéséhez kormányhatározat
szükséges újabb Duna-híd építésével együtt. Amíg ez nem
történik meg, minden erőnkkel azon vagyunk és leszünk,
hogy ezt a nagyon súlyos problémát, ha már megoldani nem
is tudjuk, de kezelni próbáljuk.
König Ferenc
polgármester

A Sóskút 2000 Társaság tisztelettel
kéri és nagy örömmel fogadja
a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából
származó támogatásokat.

Önnek 1% – nekünk sokkal többet jelent!

Programjainkból:
Jó mulatság két keréken végigtekerni a három
falut, megismerkedni zámori és tárnoki
szomszédainkal?
Fontos és szép feladat, hogy a Večernica
néptáncegyüttes gyűjti, tanulja és továbbadja a
helyi szlovák és magyar néphagyományokat?
Legyen megint Szentivánéji Romkocsma?
Mulassunk jól megint a Márton-napi vigasságon?
Örömmel várják a gyerekek a Falu Mikulását?
Ugye, hogy szép volt a Falu Karácsonya?

Társaságunk adószáma: 18682805-1-13
Bankszámlaszámunk: 11742111-20043049
KÖSZÖNJÜK – MEGSZOLGÁLJUK!
A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Érd, Sóskút, Diósd, Herceghalom, Törökbálint, Budaörs településekre
rész- vaHZUFMKFTÈMMÈTCBO SVHBMNBTNVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM 
akár alkalmi foglalkoztatásban is,

A Daejung Hungary Kft. folyamatosan bővülő
gyárába munkatársakat keres:

OPERÁTOR,
MINŐSÉGELLENŐR
munkakörbe, 3 műszakba
betanított könnyű fizikai munkára
akár azonnali munkakezdéssel pátyi telephelyére.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Amit kínálunk:
– hosszú távú, stabil munkalehetőség
– előrelépési lehetőség
– tiszta, rendezett munkakörnyezet
– ingyenes buszjárat
– akár bruttó 200 000–250 000 Ft-os alapbér
– havi jelenléti bónusz nettó 20 000 Ft
– negyedéves teljesítménybónusz
– 3, 6 és 12 hónap után hűségbónusz
– minden hozott ismerős után nettó 30 000 Ft bónusz
Jelentkezni a következő telefonszámon
vagy e-mail címen lehet: +36 30 194 0239
vagy fruzsina.kovacs@daejung.hu

LEVELEK KÉZBESÍTÉSÉRE

LFSÏLQÈSPTÏTNPUPSPTLÏ[CFTÓUÿNVOLBUÈSTBLBULFSFT
NYUGDÍJAS ÉS PÁ-:",&;%ý.6/,"5«34",+&-&/5,&;²4²5*4
7«3+6,Ă
A munkakör betöltésének feltétele:
•
8 általános iskolai végzettség,
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
•
nagymotorra „A” kategóriás , kismotorra ,,B” kategóriás
jogosítvány.
Bérezés: megegyezés szerint
Juttatások:
•
QØUMÏLPL ÚT[UÚO[ÿL
•
6 hónap után cafetéria keret,munkaruha.
"NVOLBLÚSCFUÚMUIFUÿB[POOBM
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Vas Edit - tel: (30)771-1446
Email: Vas.Edit@posta.hu
Cím: 2030 Érd Angyalka utca 1/a
" KFMFOULF[ÿ B KFMFOULF[ÏTTFM ÚOLÏOUFTFO IP[[ÈKÈSVM  IPHZ B .BHZBS 1PTUB ;SU 4[ÏLIFMZ 
#VEBQFTU  %VOBWJSÈH VUDB   $H  BEBUWÏEFMNJ UJT[UWJTFMÿ BEBUWFEFMFN!QPTUBIV  B
KFMFOULF[ÏTCFO NFHBEPUU BEBUBJU B NFHIJSEFUFUU WBHZ B[ ÈMMÈTQÈMZÈ[BU JEÿT[BLÈCBO GFMNFSàMÿ NÈTJL
CFUÚMUIFUÿQP[ÓDJØSBBMLBMNBTKFMÚMULJWÈMBT[UÈTBDÏMKÈCØMBLJWÈMBT[UÈTJFMKÈSÈTWÏHÏJHLF[FMKF"KFMFOULF[ÿ
az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@
QPTUBIV FNBJMDÓNFO LÏSIFUJ )P[[ÈKÈSVMÈTÈOBL WJTT[BWPOÈTB B[POCBO OFN ÏSJOUJ B WJTT[BWPOÈT FMÿUU
GPMZUBUPUUBEBULF[FMÏTKPHT[FSĀTÏHÏU"[BEBULF[FMÏTSÿMUPWÈCCJUÈKÏLP[UBUÈTFMÏSIFUÿBXXXQPTUBIV
Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
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Sóskúton történt

Dimbes-Dombos Füvészkert átadó
„Célja, hogy a gyerekek a kertgondozáson keresztül megtanulják, milyen fontos
a munka megbecsülése, a tiszta levegő,
az élet körforgása, az állatok szeretete
és környezetünk megismerése.”
Április végén a gyerekek birtokba
vehették a sóskúti óvodában a DIMBES-DOMBOS FÜVÉSZKERT területét. A kiskert kialakításához szorosan
kapcsolódik a ZÖLD ÓVODA cím és
az élményalapú környezeti nevelés. A
mozgásszegény, felgyorsult életmód az
egész társadalmunkra jellemző, ezért
egy olyan helyet szerettünk volna létrehozni, ahol a gyerekek felfedezhetik
a körülöttünk lévő élővilágot, élményeken keresztül tapasztalják meg a
természet körforgását, átélhetik annak
harmóniáját. A környezet közelsége, a
természet tisztelete egy nagyon fontos
érték, amit érdemes már óvodás korban
elültetni a gyermekek fejében és szívében! Szívvel-lélekkel csináltuk a gyerekeknek és a helyi közösségnek!
Civilként tavaly kapcsolódtam be az
óvoda környezeti- és élménypedagógiai nevelési személetének támogatásába, melyet az intézmény vezetője már
évek óta szorgalmazott. Az Agrárminisztérium által kiírt ZÖLD ÓVODA
pályázat egyik fő pillérébe a kiskert
újjáélesztését beépítettük, ehhez viszont az önkormányzat által megszavazott ágyásokon felül további tőkére

és PR tevékenységre volt szüksége az
óvodának. A hiányzó forrás egy részét
a TESCO „Ön választ, mi segítünk!”
pályázatára benyújtott komplex projekttervvel szerettem volna biztosítani,
ahol végül második helyezést értünk el.
A pályázati keretből és vállalati felajánlásokból tárgyi eszközöket vásároltunk
(pld. kerítést, a kapukat, oszlopokat,
dekorációkat, növényeket, oktató eszközöket) a kapcsolódó szolgáltatásokat
pedig (kert- és graﬁkai tervezést, beszerzést, szállítást, tereprendezést, valamint az ültetést), kizárólag közösségi,
önkéntes munkával, helyiek segítségével és szülői összefogással alakítottuk
ki. Két meghirdetett közösségépítő önkéntes napon is szépítgettük a kertet,
ahol kapáltunk, festettünk, geotextilt

szabtunk, komposztálókat helyeztünk
le, a nagyobb szakértelmet kívánó telepítésekben pedig néhány ügyes kezű
apuka és az önkormányzat dolgozói támogattak minket. Egy budaörsi áruház
piknikpadokat adományozott, látványos kovácsoltvas dekorációk és kerti
gyermekszerszámok érkeztek néhány
másik vonalon. A faház alapú kiskapu Mamut sajátkezű munkája. A kerti
díszkút és kaspó a kajászói Jován Kft.
kedvezményének köszönhető. A Kerox Kft. kerti eszközökkel támogatta
az óvodát, a madardalok.hu oldalról
madáretetőket, pillangó és katicaházat
kaptak az óvodások, bogárﬁgyelők is
érkeztek más forrásból. Volt aki a megnyitóra szervezett élményt a kicsiknek,
míg sok szülő és sóskúti lakos virágokat és dekorációs kelléket adományozott az óvoda részére.
A kert kiépítésében a legnagyobb
tétel az önkormányzati vállalás volt,
hiszen a faházakat, a magaságyást és
az alapot ők vállalták, ami a fenntartói
keret feletti támogatást jelentett az óvodának és hálás köszönettel tartozunk
érte! Ők határozták meg és vállalták a
8x8 méteres kavicsrácsos kert alap és
magaságyások kivitelezését, melybe a
kavicsot ugyancsak adományként kapta az óvoda a Homokbányából.
A pályázat egy korábbi testületi
ülésen megszavazott döntésre épült,

Sóskúton történt

melynek értelmében mind a hat csoport magaságyást és komposztálókat
kap, a régi romos kiskert helyére. Emiatt a pályázatban eredetileg a földre
elhelyezett vörösfenyő fa ágyásokkal
kialakított parasztkertet terveztünk,
de a terület fekvése, a fenntartás és a
tartósság jegyében az önkormányzat a
gabion megoldást szorgalmazta. Ennek
ismeretében modernizáltuk az elképzeléseinket és a módosítottuk a terveket.
Szerintünk végül nagyon szép lett az
eredmény! Köszönjük a képviselőtestület és önkormányzat támogatását,
illetve azt, hogy kiemelt kérésünkre a
gabionok éles részeire egy fa peremet
helyeztek el. Reméljük sokak tetszését
elnyeri a kiskert és egy minőségi tartós

9

Sóskúti Híradó – 2019/4

értéket adtunk át néhány hete a sóskúti
gyerekeknek, amit sok-sok generáció
mondhat majd magáénak!

Az óvoda dolgozói csodás beültetéssel
és kézzel készített dekorációkkal díszítették fel az ágyásokat, emellett saját készítésű süteményekkel és limonádéval
várták a szülőket az átadó napján.
Hamarosan a falubelieknek egy
nyílt napot szervezünk. Hálás köszönettel tartozunk a sok-sok segítőnknek, azoknak, aki hittek bennünk és
a zöld nevelésben, támogatóinknak,
akik tárgyi eszközzel, vagy a két kezük munkájával, sok cég pedig alapítványi támogatással járult hozzá a kert
kialakításához.
A sóskúti óvodás gyerekek nevében
köszönjük mindenkinek, aki segített
minket!
Móra Timi

Sóskúti Ifjúsági Zenekar – 25. Jubileumi hírek
Május 4-én tavaszi koncerttel nyitotta a
Sóskúti Ifjúsági Zenekar 25. jubileumi
rendezvénysorozatát. A hangversenyre
a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarral
közösen készültünk. A karácsonykor
már kipróbált élő közvetítéssel ismét
léptünk előre egy nagyot, hiszen ezt a
koncertet is élőben követhették ﬁgyelemmel az interneten azok, akik nem
tudtak eljönni. Köszönet érte Udvarhelyi Ádámnak és Dósa Gergelynek!
Május 11-én hagyományőrző polkadélutánunkra invitáltuk kedves közönségünket. Ez napra pontosan megegyezik születésnapunkkal.
Most álljon itt dióhéjban az a fő
program, amelyet negyedszázados
működésünk alkalmából az Önök
megtisztelő ﬁgyelmébe ajánlunk:
2019. június 15-16-án, szombat – vasárnap – mindkét napon 15 órától – 25.
Jubileumi Fesztiválunkra invitáljuk a
kedves fúvószene rajongókat. A rendezvény sátrat a Millenniumi Parkban,
a sportpálya és az Iskola szomszédságában állítják majd fel. Vendégeink lesznek egész hétvégén bajorországi zenész
barátaink, az Aitrachtaler Jugendkapelle

Mengkofenből. De velünk együtt ünnepel majd a Dányi-, a Szomódi-, valamint
a Biatorbágyi Zenekar is. A rendezvény
csúcspontja a több, mint 200 zenészt
felvonultató összevont együttes játéka,
amelyet a karmesterek felváltva irányítanak majd. Szombaton este tánczenével
zárjuk a napot, amelyen a talpalávalót
a Bergländer Buam Pilisvörösvárról,
valamint az Átrium Tánczenekar szolgáltatja. Vasárnapra is várunk vendégzenészeket, hiszen bajor és biatorbágyi
kollégáink mellett színpadra lép újra
a Bergländer Buam, a Takser Spatzen,
Taksonyból, valamint a Schwowischi

Buam Környéről. Reményeink szerint
láthatunk majd táncegyütteseket is, elsősorban persze a sóskúti Večernica
tánccsoportot. Mindkét napon bőséges
étel és italkínálattal áll rendelkezésünkre a büfé. Reméljünk Önöket is közönségünk soraiban köszönthetjük majd!
Rendezvényünk megvalósításához
már többen jelezték anyagi segítségüket, mind cégek, mind magánszemélyek, akiknek ezúton is köszönjük a
támogatást! Jubileumi kiadványunk
megjelenéséig még mindig várjuk mindenki jószándékú segítségét!
Kaszás Sándor
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Andreettiben történt

Andreettisek Kárpátalján
„A „Határtalanul!” program célja a
magyar-magyar kapcsolatok építése,
személyes kapcsolatok kialakítása,
elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a „Határtalanul!” a nemzeti
összetartozás operatív programja. Keretében magyarországi iskolák tanulói
az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos
országok magyarlakta területein, így
személyes tapasztalásokat szereznek a
külhoni magyarságról.” (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)
2018 tavaszán döntöttünk arról,
hogy a program keretében Kárpátaljára látogatunk el a 7. évfolyam diákjaival. Sikeres pályázat, és az előkészítő
óra után az utazásra 2019. április 2226 között került sor.
„Késő délelőtt léptünk át az országhatáron, ahol csatlakozott hozzánk az
idegenvezető és az első úticélunk Beregszász volt. Az utazás célja II. Rákóczi Ferenc örökségének megtekintése
Kárpátalján.
Beregszászra érkezve a múzeum felé
vettük az irányt. A múzeumban betekinthettünk Ukrajna történelmi hátterébe, sok érdekességet láthattunk, különböző eszközöket, festményeket. Garanyi
régi írógépeket, híres borokat, pénzérméket, kitüntetéseket, stb. A múzeumi
látogatást követően városnézésre indultunk a városon belül. Láttuk az egyik leismertebb magyar színésznő, Fedák Sári
ülő, teljes alakos szobrát, Petőﬁ Sándor
emléktábláját, templomokat. Miután az

Harmadik napon az Ungvári várat és
kertjét látogattuk meg. A környékre jellemző állatokat, növényeket, régi fegyvereket, páncélokat, festményeket láttunk. A kertben Herkules szobra, Turul
madár és egy kályhadísz volt kihelyezve. Ezt követően a skanzenbe kirándultunk. Eredetben megőrzött épületeket
tekinthettünk meg, mind például isutazás hosszadalmas volt, erre a napra
nem terveztek több programot, ezért
a szállásra utaztunk. Nagydobronyon
kedvesen fogadtak minket, szép, tiszta
szobákkal, meleg vacsorával vártak.
Másnap kora reggel ébredtünk. Reggelivel kezdtünk, majd 8 órakor elindultunk Munkácsra. A munkácsi vár
volt az első úti cél. A vár nagy jelentőséggel bírt a Rákóczi szabadságharc
idején. Megnéztük a várban lévő kiállításokat. Itt szintén sok érdekesség
tárult elénk: régi öltözetek, katonai
szállás, bútorok, kétfejű borjú… Itt
található Zrínyi Ilona és Rákóczi Ferenc szobra. Gyönyörű volt a kilátás.
A várban volt egy kút, az idegenvezető
elmesélte a legendáját. A Latorca völgyében található Beregszentmiklósi
vár volt a következő megálló, fontos
védelmi szerepet töltött be. Itt készítettünk csoportképet. Titkos falak mögötti járatokat, lovagi szobát néztünk
meg. A várban található a mai híres
festők kiállítása is. Meglátogattunk
egy magyar nyelven tanító iskolát is,
ahova meglepetéseket vittünk az ott
tanuló diákoknak. A szállásra vezető
úton megálltunk egy monostornál.

kola, kocsma, templom, szénatároló…
Egy görög katolikus székesegyház következett. Egykor itt őrizték a Szent koronát. Ellátogattunk Ungvár főterére.
Szabad foglalkozás következett, majd
az Ung folyó partján sétáltunk vissza a
buszhoz. Itt található a híres 2 km-es
hársfasor. A szállásra érkezve megtekintettük a helyi gazdaságukat, láttunk
pónikat, malacokat, teheneket.
Az utolsó nap a hazaindulást megelőzően Csetfalvára kirándultunk,
melynek nevezetessége egy teljes
egészében fából készült templom. Tiszaújlakon megkoszorúztuk a Turul
madár emlékművet, mely egy győztes
csatának állít emlékművet. Ezután a
határ felé vettük az irányt. Hosszú, 3,5
órás várakozás után újra Magyarország területére érkeztünk.
„Az utazás során nagyon szép helyeket láthattam, sok élménnyel gazdagodtam, örülök, hogy eljuthattam
Kárpátaljára.” írja az egyik résztvevő
diákunk.
A gyermekek nevében köszönjük a
lehetőséget, a felejthetetlen élményeket!
Fényes András,
Pallagi-Fényes Krisztina

Sóskúton történt
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A falu húsvétja
Hagyományteremtő jelleggel, dr. Wéber Tímea ötlete nyomán idén első alkalommal, a Szépülő Sóskút civil összefogás tagjai hozták létre A FALU HÚSVÉTJA rendezvényt.
A Millennium Parkban egy húsvéti tojásfa került feldíszítésre. Kérésünk annyi volt, hogy emelje minden sóskúti
lakos, vagy környékbéli település lakója a Kereszténység
legnagyobb ünnepének fényét annyival, hogy egy hímes
tojást akaszt a tojásfára!
Az esemény megnyitóján a tojásfához és a két szalmabála
nyuszikhoz – Nyúl Bertához és Nyúl Bélához – közel 450 kis-

gyerek érkezett, akiket nyuszi simogatóval és lovas kísérettel
fogadtunk. Vendégeink voltak az ovisok, az általános iskola
alsó tagozatos diákjai és a helyi baba-mama klub tagjai is.
Nagyszombaton, Kormányi Anna vezetésével egy családi sétára invitáltuk a családokat. Anna a Kálvária domb
stációinál gyermeknyelven mesélte el a Keresztút történetét. A szervezők és a sóskúti gyerekek nevében ezúton szeretnénk köszönetet mondani a segítőinknek, hogy önkéntes
szervezésében megvalósulhatott a program!
Reméljük, hogy azok, akik kilátogattak a helyszínre egy
szép emlékkel tértek haza! A Húsvétfát szebbnél szebb tojások díszítették, voltak köztük egészen különleges darabok is, ezért úgy döntöttünk bontáskor, hogy mind a 250
darabot megőrizzük.
Aki esetleg nem értesült a programról, ne feledje: Nyúl
Berta és Nyúl Béla jövőre is vár Benneteket!
Móra Timi

Születésnapi köszöntés
Kovács János, Jani bácsi 2019. május 13-án 94. életévét
tölti be.
Az Őt ismerő sóskúti emberek, és a magam nevében
is kívánok a magas kort megélt, ragyogó szellemi képességekkel megáldott Kovács Jánosnak békés, boldog
születésnapot.
Farkas Magdi
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Megalakult a Sóskúti Öreghegyért Egyesület
Kedves sóskút-öreghegyi Telektulajdonos! Örömmel és tisztelettel értesítjük, hogy megalakult a
Sóskúti Öreghegyért Egyesület.
A sóskúti Öreghegyen mind többen
vagyunk állandó lakók, vagy töltünk
hosszabb-rövidebb időt békés pincéi
és a zöld domboldal nyújtotta nyugalmában.
Egy szép tavaszi napon a Széles
utcai pincében tizenegyen összegyűltünk és elhatároztuk, hogy teszünk
valami hasznosat közös összefogással
a lakóhelyünkért.
Miért is?
Mert otthonunk az Öreghegy, minden fája, bokra, göröngyös útja bennünket szolgál. A tavaszi madárcsicsergést, vagy az őszi avar takarítást
ugyanúgy közösen éljük át, mint nyár
és a tél viharait.
Gondoznunk kell egy otthont, az utat
javítani, a múlt emlékeit megőrizni, a
tisztaságot fenntartani, a közösséget
érintő információkat megosztani.
Ennek szellemében hoztuk létre az
Egyesületet.
Célunk a tisztább környezet fenntartása, a szemét és egyéb hulladékok
összeszedése és elszállításának megszervezése, járhatóbb utak kialakítása, a közösség és a környékbeli lakók
megfelelő tájékoztatása, illetve állagmegőrzés.
Mindehhez szükséges a közösségi
gondolkodás és emberi kapcsolatok
megteremtése.
Hosszú távon csak akkor működik
az összefogás, ha nem azt kérdezzük „miért?”, hanem azt, hogy: „hogyan?”
• Lelkes tagjaink önkéntes munkájával újult meg a Harangláb és
környéke, amit tavaly október
27-én kedves ünnepség keretében
szentelt fel a plébános úr.
• A hivatalok nyári szünete után
pecsét került az Alapszabályra
és így megkaphattuk a sóskúti

Önkormányzat pénzügyi támogatását, ezzel az utak rendbehozatala is megkezdődött. Nagyobb
mennyiségű mart aszfalt javítást
végeztünk az Orbán úton, illetve
a Bástya dűlőben. A Barackvirág
utcai lakosok és a Polgármester úr
segítségével a Barackvirág utcában is.
• Tavaly és idén is - sok aktív résztvevővel - nagy mennyiségű szeméttől tisztítottuk meg a hegyet.
• További tennivalók között a – remélhetőleg idegenek által kidobott
- szemét eltakarítása, információs
táblák felállítása, utca névtáblák
gyártása, felszerelése, autóbusz
váró építése, további útjavítások
szerepelnek.
Bízunk benne, hogy Ön is hasonlóan gondolkodik és csatlakozik az
Egyesülethez.

Címünk:
Elnök:

Kérésére az Alapszabályt az elnök
emailben elküldi Önnek.
Várjuk egyéb megvalósítható ötleteit, amely mindnyájunk közös
érdeke.
Ehhez két dolog kell: közösségi
munka és pénz.
Természetesen, nem várhatjuk el
senkitől, hogy mindig ráérjen, tehát,
aki nem tud eljönni a szervezett közös
programokra, de támogatja egyesületünk munkáját, ugyanúgy érezze magát részesének. Negyedévenként közösen kiértékeljük tevékenységünket
és megbeszéljük a következő időszak
tennivalóit.

Sóskúti Öreghegyért Egyesület
Ács Bálint (2038 Sóskút, Barackvirág utca 14.)
Tel: +36 203909696
Elnökhelyettes:
Kocsenda Tamás (2038. Sóskút, Szent Orbán utca 13.)
Tel: +36 707728884
Titkár:
Meskó Kinga (1025 Budapest, Zöldlomb u. 13/B)
Éves tagsági díj:
6000 Ft.
Bankszámla számunk: 10101119-17377700-01005002
Email:
moxiﬁlm@gmail.com

Sóskúton történt
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Részvétnyilvánítás
Örökre elment a fáradhatatlan pedagógus és kolléga, tanító Kummer Antalné, Ilona néni. Súlyos hosszan tartó betegségéről már korábban értesültem és
mégis mélyen megrendített a halálhíre,
mely nagy űrt hagyott a lelkemben.
Közvetlen emberi kapcsolatba kerülve sok-sok jó tulajdonságával találkoztam. Bölcs és tapasztalt, segítőkész,
és mindenkor tettre kész. Pedagógusi
hitvallásáról mindig emelkedett hangnemben és szeretettel mesélt.
Mindig úgy vélte, hogy PEDAGÓGUSNAK élni szolgálat, hivatás és
kitüntetés. Akinek legfőbb feladata
a szerető példaadás és példamutatás.
Aki a jövőnek él, a jövőért dogozik.
Nevel, tanít, óv és átad, de rengeteg
feladata közül talán a lámpás szerep
volt a legfontosabb. A pedagógus szeretetből adja magát, diákok generációjának és nemcsak a tudását adja,
hanem a személyiségét, lényét, életét.
A pedagógusi munkát csendes májusi esőhöz lehet hasonlítani. A csendes esőhöz, amely sokáig tart, áztat-

ja a földbe megbújó magvakat. Azok
magukba szívják a nedvességet és később ezért, aztán akár szárazság idején is képesek termőre fordulni.
Fiatal pályakezdő pedagógusként
itt e kis faluban telepedett le férjével.
Egész életében itt a helyi általános iskola tanítója, népnevelője volt nyugdíjba vonulásáig. Ez a fél évszázadon
túli szépséges hivatás több generáció
nevelése meghatározó volt életében.
Ezáltal nagy tiszteletre, tekintélyre
tett szert. A kapcsolataiban az emberszeretete, közvetlensége, tettrekészsége a falu aktív részesévé tette. Hozzájárult ahhoz, hogy életében végzett
munkájában, hivatásában elismert,
sikeres és közkedvelt legyen. A volt
vezetői, elismerték munkáját, több dicséretet, kitüntetést kapott. Kollégái is
bizton számíthattak támogatására, a jó
közösségért mindent megtett. Nagyon
szerette ﬁatal kollégáit, tapasztalatára,
bölcsességére mindig számíthattak.
Több évtizednyi nevelői munka
elismeréseként én magam is, mint a

település akkori igazgatója kezdeményezője, illetve részese lehettem az
ARANYDIPLOMÁJÁNAK ünnepélyes átadásában. Távozása méltó volt,
akár az élete, mégis veszteség. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Gyászoló családjának kívánok vigasztalást
és erőt a nagy veszteség elviseléséhez.
Csibi Árpádné
Andreetti Károly Általános
és Művészeti Iskola volt igazgatója

A család nevében köszönjük, akik
elkísérték édesanyánkat utolsó útjára, részvétnyilvánítással fájdalmunkat igyekezetek enyhíteni.
Kummer Antal és családja

Három falu két keréken
2019. május 25.
Itt a szezon legjobb bringás menete! Együtt tekerünk tárnoki
és pusztazámori szomszédainkkal, közben beszélgetünk,
szórakozunk, friss levegőt szívunk és adunk az egészséges
életmódnak is! Az idén Sóskúton lesz a rendezvény végállomása,
a Millenniumi Parkban és környékén ebéddel és szórakoztató
programokkal készülünk. Mindenkit szeretettel várunk
0 és 150 éves életkor között!

Reggel 8 órától
jöhettek
regisztrálni
a Kúriához

9-kor indulunk
Pusztazámorra

Valamikor 11 óra
után érkezünk
vissza
a szomszédokkal

Lesz lazulás
és ügyességi
játékok is!

Ebédre
a vendégeink
vagytok!
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Hagyományok nyomában a Felvidéken
Előzmények: 2017 nyarán szlovák önkormányzatunk meghívta a nagyidai
(Velka Ida) Ilosvai Selymes Péter táncegyüttessel, akik Kapusztnyik fesztiválon vendégeink voltak a sóskúti
színpadon. A Sóskút 2000 Társaság
Večernica szlovák hagyományápoló
néptánc csoportja azóta is jó kapcsolatot ápol az együttessel. Céljuk, hogy
a hazai, és a szlovák táncokból egyre többet megismerjenek. Az elmúlt
évben ezért került sor a magyarbődi
táncok megismerésére, adatközlők
alapján eredeti koreográﬁa készítésére, énekek megtanulására szlovákul és
magyarul.
A cél elérése érdekében: a 7/2019
(II.11.) sz. képviselőtestületi határozata értelmében: „A Sóskúti Szlovák
Önkormányzat képviselő testülete
örömmel támogatja a Sóskút 2000
Társaság Večernica tánccsoport szlovákiai látogatását táncoktatással egybekötve. Céljuk, hogy a hazai, és az
anyaországbeli szlovák táncokból egyre többet megismerjenek. Az elmúlt
évben ezért került sor a magyarbődi
táncok tanulmányozására, adatközlők
alapján eredeti koreográﬁa készítésére, énekek tanulása szlovák nyelven,
az anyag további bővítésére, melynek
egy része az V. Trubelka fesztiválon
(2019) bemutatásra került. A munka
folytatása: autentikus adatközlőkkel
való személyes találkozás, tánctanulás

helyi oktatók irányításával, az eddig
megszerzett tudás további bővítése.
A képviselőtestület a támogatás feltételeként szabja, hogy a kint tanultak
alapján új koreográﬁa készüljön, s a
dalokat szlovák nyelven adják elő.”
A fentiek értelmében került sor április végén a felvidéki látogatásra. A
28 fős csoport egy pénteki nap késő
délutáni órákban indult útnak Nagyidára, ahol az Ilosvai Selymes Péter
táncegyüttes vendégházában kapott
szállást, ellátást, és megszervezték a
két nap programját, melybe nemcsak
a tanulás, de városlátogatás és esti
táncház is belefért.
A borongós, esős szombaton Kassára látogattunk. Megtekintettük II.
Rákóczi Ferenc raboskodásának emléktárgyait, a Rodostó házat, a Miklós
börtönt, mely a XVII. századtól börtön
és kínzókamra volt, majd Márai Sándor
világhírű írónk házát, melyet 2 hónappal korábban nyitottak meg a nagyközönség számára. Mindenhol idegenvezető ismertette a látni- és tudnivalókat.
II. Rákóczi Ferenc hamvai az Erzsébet

dómban vannak, ahova alig tudtunk
bejutni, mert folyamatosan esküvőket
tartottak, s ekkor a látogatókat csak két
esküvő közötti időben engedik be. A
kassai séta után a 19 km-re fekvő Magyarbődre (Bidovice) buszoztunk. A
zuhogó eső miatt csak a buszból ismerkedhettünk a hegyek között megbújt
faluval, de vigasztalódtunk azzal, hogy
estére a hagyományőrző magyarbődi
asszonyokkal fogunk találkozni. Este
6 órára vezetőjük és három, a 70-es
éveiben járó asszonyság meg is érke-

zett. Átöltöztek viseletbe ami: pendely,
széle hímzett, sok alsó szoknya, színes brokát anyagból készült bő, húzott
felső szoknya, áttört anyagból készült
kötény, különféle szélességű zsinórral
díszített mellény, körben felvarrt nyelv
formájú fülekkel és rövid ujjú fehér
blúz. Fejükön kontytartót, lábukon fekete csizmát viseltek. Három különféle
színű ruhát mutattak be: bordót, zöldet,
és egy zöld szoknya bordó mellényest.
Számos bődi éneket énekeltek, olyanokat is, melyeket már ismertünk, de
tanítottak nekünk újakat is. Táncbemutatóra is sor került. Juliska néni az
egyik bődi asszony mutatta be, hogyan
táncolták és „ropják” még ma is a bődi
táncokat. Az énekeseket és az este folyamán a táncosokat a Salgótarjánból
erre az alkalomra meghívott Dobroda zenekar kísérte. A látott és hallott
anyagról felvételeket készítettünk,
melyek alapján tovább bővítjük eddig
megszerzett tudásunkat, és ízelítőt
adunk belőle június 1-jén a XIII. Kapusztnyik fesztiválon. Hazafelé utunkat megszakítva megálltunk Betléren,
(Betliar), ahol a 80 hektáros parkban
álló, kiváló állapotban lévő, gazdagon
berendezett Andrássy kastélyt látogattuk meg. Emlékezetes volt a kirándulás. A Večernica tánccsoport megköszönte nekünk a támogatást.
Papp Istvánné, a Sóskúti
Szlovák Önkormányzat elnöke
Fotók: Bagdán Gyöngyi
és Feketéné Gyarmati Andrea
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HOZZÁNK
MINDIG
HAZATÉRHET!
FORD MOTORCRAFT ÉVES
SZERVIZ 5 ÉVNÉL IDŐSEBB
FORD SZEMÉLYAUTÓKRA.

29 900 Ft
A Ford Motorcraft szerviz éves karbantartásra vonatkozik és a garanciaidőn túli 5 évesnél idősebb Ford személyautókhoz ajánljuk. A tájékoztatás nem
teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ár bruttó fogyasztói ár. További részletek a ford.hu-n.

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

WWW.FORDSZABO.HU

H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028
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2019. JÚNIUS 7-8-9.
AZ ALCSÚTI
ARBORÉTUMBAN

JÖJJ Ü N K
ÖSSZE!

EDDA • FENYO’’ MIKLÓS • KOZMIX • LOU BEGA • MAGNA CUM LAUDE

A belépés INGYENES.

Médiapartnerünk:

