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Ajándékokban gazdag, szép karácsonyt, családi körben eltöltött
boldog ünnepet, valamint sikeres, eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánunk Sókút valamennyi lakójának!
König Ferenc
polgármester

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Kulcsár Gábor – Végh Katalin
Angerer Károly – Sajtos Marianna
Braun László Gyula – Kovács Nikoletta Éva
Nagy Zoltán – Tillinger Brigitta
Csurán Ferenc – Nagy Rita

Halálesetek:
Szolnoki Tibor István (1948)
Kovács Józsefné született: Zrubecz Erzsébet (1935)
Szabó Károlyné született: Monostori Erzsébet (1954)
Sófalvi László (1953)
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Dr. Újházi Miklós
jegyző

Saffran biscotti mandulával
Hozzávalók:
100 g vaj
1 gr sáfrány
2 db tojás
1 ½ dl cukor
5 dl liszt
1 ½ teáskanál sütőpor
1 ½ dl édes mandula
Összekeverjük az olvasztott vajat és a sáfrányt. Adjuk hozzá
a tojásokat, és keverjük össze. Keverjük össze a száraz hozzávalókat és a mandulát, majd a vajas-sáfrányos-tojásos keveréket. Csináljunk három rudat, és sütőpapírral beterített
tepsiben süssük 175 fokon 25 percig. Vegyük ki a rudakat,
szeleteljük fel őket 1 cm vastag darabokra. Tegyük vissza a
sütőbe, még 15 percig 125 fokon süssük tovább.
Ezzel a svéd recepttel kívánunk az óvoda minden dolgozója nevében áldott, békés, szeretetben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Kovács Károlyné óvodavezető
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Önkormányzati hírek

Megkérdeztük a polgármestert
– Év vége van, általában ilyenkor leltárt készítenek az emberek, hogy mi
történt az elmúlt évben. Mi történt
Sóskúton? – Kérdeztük König Ferenc
polgármester urat.
KF: Kora tavasztól folytattuk az
előző években megkezdett fejlesztési
munkákat, járdaépítéseket és útfelújításokat, hiszen tudtuk, hogy év végén ezeknek a munkáknak a központi
költségvetésből kapott részével el kell
számolnunk. Bár a mai napon is, mint
eddig is dolgozunk és folytatódik a
munka, ha az időjárás engedi egész karácsonyig. A pályázati pénzekből megvalósult beruházásokkal már kész vagyunk, az elszámolás folyamatban van.
P.S.: Ha a pályázati munkák befejeződtek, akkor jelenleg milyen egyéb
munkák vannak folyamatban?
KF: Ezek a munkák már azoknak a
döntéseknek eredményeként kezdődtek meg, melyeket az új képviselő-testület hozott meg, a további járdaépítésekről és útfelújításokról. Mivel ezek
az önkormányzat saját forrásából
valósulnak meg, ezért rossz időjárás
esetén akár a jövő évre is áthúzódhatnak, minden hátrányos következmény
nélkül.
P.S.: A közeljövőben milyen beruházást tervez még az önkormányzat?

KF: Ebben az évben már nem kezdünk nagyobb beruházásba, folyamatban van a tervezés előkészítése a
Fúvószenei Egyesület próbatermének
építésére, a Magyar Falu Programban
pedig előkészítjük a közel 5 millió
forint értékű járdaépítésre nyert öszszegre a kivitelező kiválasztását. Mivel ugyanebben a programban önkormányzatunk 30 millió forintot nyert
szolgálati lakás építésére is (ennek
részleteiről egy későbbi lapszámban
bővebben beszámolunk) ennek a beruházásnak az előkészítését is megkezdjük. Ezeken a beruházásokon kívül a
jövő évi költségvetésünk elkészítésének folyamatába már rangsoroljuk
a jövő évi szükséges beruházásokat,

mindezeket természetesen csak az év
végi pénzügyi zárás után és a jövő évi
várható bevételeink ﬁgyelembe vételével tudjuk megtervezni.
P.S.: A jövő évben is várható, hogy
jelentős beruházások valósulnak meg
a településen?
KF: Igen, ezeknek az előkészítései,
mint említettem folyamatban vannak.
Én úgy gondolom, hogy most már az
év utolsó napjaiban már egy kicsit az
ünnepekre is kell készülnünk, hogy
családjainkkal, barátainkkal méltóan
meg tudjuk ünnepelni az elmúlt évet.
Ismerve az embereket úgy gondolom,
hogy mindenkinek jár a jól megérdemelt pihenés, ünneplés, hiszen a hírek
is arról szólnak, hogy a magyar gazdaság az Európai Unió legmagasabb növekedését érte el, mindezt úgy, hogy
Önök a lakosság kiemelten magas
színvonalon dolgozott egész évben.
Látva mindezeket a teljesítményeket
mindenkinek egy nagyon nyugodalmas, békés karácsonyi ünnepeket és
hasonlóan békés boldog újévet szeretnék kívánni, a képviselő-testület valamennyi tagja, Sóskút Község Önkormányzat és a Hivatalának valamennyi
dolgozója és magam nevében!
Köszönöm a beszélgetést.
P.S.

Hírek a Szlovák Önkormányzat háza tájáról
A választások sikeresen lezajlottak,
a Sóskúti Szlovák Önkormányzat tovább folytathatja munkáját! Köszönjük választóinknak a részvételt és a
támogatást! Igyekszünk a bizalmat
megszolgálni és a közösség érdekeit
képviselni, úgy ahogy eddig is tettük.
A képviselő testület tagjai Horváthné
Körtvélyesi Ivett, Mráz Gabriella és
Patocskai Nikolett. A Kulturális Bizottság tagja Városi Lászlóné.
Búcsúzunk eddigi elnökünktől –
Papp Sárikától – nagyon köszönjük a

sok éves áldozatos, alapos, kitartó munkáját! Tudjuk, hogy nagyon sok energiát
fektetett az önkormányzat működésébe.
Igyekszem méltó utódja lenni!
Köszönjük a települési önkormányzat támogatását, hiszen a nélkül nem
tudnánk a rendezvényeink ilyen színvonalasan megszervezni. Bízunk a
további gyümölcsöző együttműködésben a következő öt évben is! Az eddigi programjainkat a továbbiakban is
folytatjuk és igyekszünk új irányok felé
is nyitni. Új kapcsolatokat építeni más

szlovák önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, kulturális csoportokkal!
Kitartást és jó munkát kívánok a
képviselő testületeknek, Önöknek
pedig békés karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt!
Príjemné prežitie VIANOČNÝCH
SVIATKOV, veľa zdravia, šťastia a
úspechov v NOVOM ROKU!
Patocskai Nikolett
a Sóskúti Szlovák
Önkormányzat elnöke

Civil élet
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Jubileumi évünk végén
2019 – negyedszázados jubileumi
évünk – lassan elköszön. Bár még
élénken él emlékezetünkben az a soksok élmény, amelyet a zenészekkel és
kedves közönségünkkel együtt élhettünk át az esztendő folyamán, mégis
nagy várakozással tekintünk a jövő
felé. Hogy miért is, azt már az olvasók
az előző lapszámból megtudhatták: zenekarunk előtt – hosszú évek reményteli várakozása után – megnyílhat az
út egy új zenekari próbaterem – élettér
felépítése előtt. Köszönettel tartozunk
településünk új Önkormányzatának,
amelynek képviselői egy emberként
fogadták el vezető napirendi pontként
e létesítmény megvalósításának alapjait. Reméljük, az eddigiekben és a jövőben végzett munkánkkal megszolgáltuk, megszolgálhatjuk e segítséget.
Ilyenkor év vége felé, mint sokan mások, mi is számot vetünk a mögöttünk
lévő időszakról. Ismét a köszönet kell,
hogy kifejezésre jusson zenekarunk,
valamint a Sóskúti Fúvószenei Egyesület tagsága részéről!
Ezúton szeretnénk az idei évben
nyújtott nemzetiségi pályázati támogatást megköszönni a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának,
valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő

Zrt.-nek, ahová éves működésünk fedezésére sikeresen pályáztunk. Ennek
köszönhetően zenekarunk új mellényeket készíttethetett, új kottaállványokat
vásárolhattunk, felújíthattunk több
hangszert, valamint sikerült egy nagyértékű új hangszert is beszereznünk.
A legnagyobb öröm, ha tapasztaljuk, örülnek a mi általunk adott ajándéknak. Mi legfőképp a zenénkkel
tudjuk megajándékozni – remélhetőleg – örömre fakasztani kedves közönségünket. Szeretettel invitálunk
minden zenebarátot karácsonyi hang-

versenyünkre 2019. december 22-én,
vasárnap 17 órára, az Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskolába,
ahol muzsikánk hangjaival szeretetünket és köszönetünket fejezhetjük
ki hallgatóságunk, valamint minden
jótevőnk irányába!
E gondolatok jegyében kíván Önöknek áldott Karácsonyt és Isten áldásában bővelkedő Újesztendőt a Sóskúti
Ifjúsági Zenekar, valamint a Sóskúti
Fúvószenei Egyesület minden tagja
nevében:
Kaszás Sándor
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Mesélő kövek
Könyvbemutató a Szlovák Intézetben

A budapesti Szlovák Intézetben
december 3-án, nagy érdeklődéssel kísért könyvbemutatót
tartottak, amelyen a Kornétás
Kiadó igazgatójának, lapunk szerkesztőjének, A Kis- és Nagy-Fátra
című – Barna Bélával közösen írt
– túrakalauzát, valamint a Mesélő kövek című szlovák és magyar nyelven megjelent legújabb
könyvét mutatták be. Utóbbi
könyvet Szále László író, publicista méltatta, akinek elhangzott
beszédéből közlünk részleteket.
…A Mesélő kövek című most megjelenő könyvben 77 szlovákiai vár, várkastély képe és történeti sorsleírása
szerepel, abból a 250-ből, amely valaha a régi Felsőmagyarország, a mai
Szlovákia területén állt és áll. Ez szinte
egyedülálló. Aligha van még egy ország, ahol egy négyzetkilométerre több
vár és kastély esne, mint Szlovákiában.
Nagy erénye a kiadványnak, hogy
kétnyelvű, ennek nemcsak praktikus,
hanem szimbolikus jelentősége is van:
hiszen elválaszthatatlanul össze van
fonódva a két nép és a várak történelme. Jó, ha ezt a mai látogató is tudja.
Írhatnám úgy is: a várakat elfoglalni
lehet, de kisajátítani nem. Ezek a közös történelmünk hiteles tanúi, melyek
sokat segíthetnek a különböző etnikumú, de egy szülőföldű népek harmonikus együttélésében, hiszen nemcsak a
múltunk közös, a jövőnk is.
A könyvben a képek jól segítik a
szövegeket, várleírásokat. Jó ötlet a
mai látványba applikált egykori kis
látkép a régi szépségről – együtt a
két kép sokszor igazi drámát mond el:
ilyen volt, ilyen lett.
A hagyományos útikönyvé a hely
logikája: ha tovább mész erre, láthatsz
egy templomot, szobrot, aztán egy

parkot, múzeumot. Ez tematikus útikönyv: ha várakat akarsz látni, itt meg
itt találod őket. S ez így jó. Bédekker
is kell, és tematikus útikönyv is – ilyen
volt tavaly Pusztay Sándor előző könyve, a szlovákiai zsinagógák albuma is.
Az idegenforgalom ma a világ egyik
legnagyobb iparága. Ha a Föld valaha a
világ népeinek testvéri közössége lesz,
abban a turisztika és a sport vitathatatlanul nagy szerepet játszik majd.
Azt írja a bevezető, hogy az elmúlt
esztendőkben egyre erősödő érdeklődés nyilvánult meg a történelem és
annak épített jelei – a várak iránt. Ez
igaz, persze nemcsak az elmúlt esztendőkben volt így. A 19. század második
felében, s a 20. elején is nagy kultusza
volt a múlt idők tanúinak, a váraknak,
várromoknak.
A táj, a háttérben magasodó hegytetőn felsejlő várrommal önmagában
is nagyon szép festői motívum, de a
romnak mindig volt szimbolikus jelentése is. Olyan, mint egy őrszem, vagy
világítótorony, amely messzire lát és
messziről látszik. Elsősorban a történelemről regélnek a romok, de van általánosabb jelentésük is. Hogy az ember alkotta építmény tulajdonképpen a hegy
szerves része, egykor büszke koronája
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– legtöbbször ugyanabból a kőből készült, mint maga a hegy. A rom pedig
olyan, mintha a köveit egyenként venné vissza szép lassan a természet. Az
enyészet – visszavétel! Az építőkövek
újra sziklák lesznek, s a hegy füvei, fái,
bokrai költöznek vissza beléjük – mint
őslakók. Ez a visszavételi dráma az embert gyönyörködteti, és elgondolkodtatja a természet ereje és a maradandóság
felől.
Volt politikai jelkép is a vár, a reformkorban a régi dicsőség szimbóluma,
mely fölrázni hivatott az elkorcsosult
jelent, hogy tetteivel igyekezzen méltóvá lenni a dicső múlt nagyságához.
Pusztay Sándor a nagy hagyomány
méltó követője. A vár- és várromismertetőknek majdnem kétszáz éves a története. Már Petőﬁ is írt vándorlásai során
naplójában várleírásokat. A Salgó című
elbeszélő költeményét pl. az 1845-ös felsőmagyarországi útja ihlette. Elragadtatással ír róla útirajzában: «Oly rendkívüli helyen fekszik, hogy gondolatnak
is őrült volt oda építeni. Talán nem volt
Magyarországban vár, mely oly közel
szomszédja lett volna a csillagoknak,
mint Salgó. Sokáig ültem romjainak legfelső csúcsán; tekintetem mérföldeken,
lelkem századokon túl barangolt».
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Az 1848-as elbukott szabadságharc
után, az önkényuralom éveiben nem
a vár, hanem a várrom lett a fő szimbólum – mint a szabadság jelképe. A
jelentés megfordult: az ép vár, kastély
kapott negatív jelentést, részint mert a
Habsburg-hű urak várkastélyai gyakrabban élték át a tudatos rombolásokat, részint, mert az ép vár az elnyomás jelképe lett, mint pl. a Citadella,
melyet épp azért építettek, hogy sakkban tartsák a rebellis pestieket.
A kiegyezés táján valóságos mozgalom alakult ki a várak megismertetésére. A folyóiratok tele vannak vártörténeti leírásokkal. Pusztay Sándor
elődje, Mednyánszky Alajos egymaga
300 várról gyűjtött adatokat, s ugyanúgy végigjárta a magányos csúcsokon
álló felsőmagyarországi lovagvárakat,
mint szerzőnk, csak ő főképp gyalog,
nem szélvészgyors autóval. A vasárnapi Újság pályázatot hirdetett, s helyi
földbirtokosok, tanítók, papok, rajztanárok szinte az összes várat föltérképezték és lerajzolták, vagy fametszetekben, akvarellekben örökítették
meg.
A fotó megjelenésével minden megváltozott: az akkoriban divatossá váló
képeslapok, hobbifotók, sajtófotók sokasága a hegyormokon magányosan
álló, szélfútta várakat és romokat bevitte az emberek hétköznapjaiba – mint
a múlt, az erő, a nagyság szimbólumait.
A várak később, a turizmus megjelenésével, a látnivalók sztárjai lettek.
Pusztay Sándor albuma két szempontból is kivételes. A képek olyan
hangulatosak és részletgazdagok,
hogy a lustákat kielégítik: oda se kell
mennem, mert olyan élményt nyújt,
mintha ott lennék. A vállalkozókedvűeket és bölcseket pedig egyenesen
arra ösztönzi, hogy ezt meg kell nézni
élőben is. Némi iróniával: a holt köveket élőben is látni kell.
A másik kivételes erénye a könyvnek a leírások tömörsége és információ-gazdagsága. Hogy ilyen röviden,
ilyen sok mindent el tud mondani. Röviden csak az képes írni, aki nagyon
sokat tud. Amihez lényeglátás kell
– és fájdalomtűrő képesség. Hiszen
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gyötrelmes dolog oly sok mindent kihagyni.
A rövid leírások átélhető képet adnak a vár vagy kastély hadászati és
tulajdonlástörténetéről – mikor kié
volt és miért –, funkcióváltozásairól,
a benne lakók történetéről, ami önmagában drámák sorozata, hiszen oly
sok, egykor hatalmas, mára kihalt történelmi családról ad hírt. S a turisztikai igényeknek megfelelően mindig
leírja azt is, hogy’ közelíthető meg a
vár, vagy kastély. És azt is, hogy mi
található benne. Például a bajmóci
várkastélyban minden tavasszal nemzetközi szellem- és kísértetfesztivál
van – vámpírok, boszorkányok, kísértetek világtalálkozója. Vagy a csicsvai
vár híres könyve, melybe a hazugok
névsorát és a hazugságokat írták be
egykoron. Van is erről egy szlovák
mondás: ezt is be lehetne írni a csicsvai könyvbe. Ha ma, minden politikai
hazugságot beírnának, alighanem a
csicsvai lenne a világ legvastagabb
könyve.
Elképesztő szépségeket látunk: a
természet és az ember közös alkotásait. A kedvenceim: Árva, Dévény, Fülek, Liptó, Nagybiccse, Nyitra, Óvár,
Pozsony, Somoskővár, Végles, Vöröskő, Zólyom. Van, hogy a nézőpont
teszi még különlegesebbé: a Vágvölgy
például olyan „vű”-t teremt, hogy
Trencsén, Vágbeszterce, Vágselye látványával legfeljebb a Rajna vagy Loire menti várkastélyok vetekedhetnek.
Van jó pár olyan gyönyörűség, amelyről sosem hallottam: köztük Márkusfalva, Zólyomlipcse – ez utóbbit is a
funkció őrizte meg: árvaház volt, ma
múzeum. És ott vannak a „bús düledékek”, a romok, melyek máig őrzik
az egykori szépség és nagyság nyomát
– vagy ha nem őrzik, láthatjuk a kis
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képeken: milyen volt Ajnácskő, Jókő,
Kaszavár, Sáros vára, Sóvár, a Szalánci vár, Szepes vára, Tarkő, Vinna.
Jó, hogy a szerző nem fél a legendáktól, boldogtalan szerelmesektől a
vártoronyba befalazott hűtlen asszonyoktól, bár a válásnak ez a módja már
kimet a divatból – egy panelbe nem is
lehetne rendesen befalazni egy aszszonyt, bár talán volna rá igény…
Az is nyilvánvalóvá válik, hogy a
funkció a legfontosabb tényező abban,
hogy egy vár fönnmarad, vagy elenyészik. Történetileg az, hogy mekkora volt a hadászati jelentősége: hiszen,
ha volt, akkor sokszor lerombolják az
ostromlók, de a védők mindig újraépítik. A hadászati jelentőség is változik az idővel. A tatárjárás után más
a konstelláció, mint a török időkben,
más a Thököly felkelésben, más a Rákóczi szabadságharcban, s más utána,
mikor a haditudomány fejlődésével a
várak nagyrészt el is vesztik hadászati
jelentőségüket.
Hogy lesz a várból várrom? Lerombolják az ostromlók, tatár, török, német, de rombol, ha kell Thököly is más
nagyurak, hadvezérek is. Rombolja I.
Lipót, hogy megtörje a magyarok ellenállását, rombolja az idő, a természet, és legfőképpen a funkciótlanság.
De sokszor még így is hasznos a vár,
mert köveiből a környező falvakban
templomok, lakóházak épülnek. Milyen hihetetlenül fontos az élettelen
kő: őrzi a történelmet, s otthont ad az
embereknek. Csak azoknak a koroknak az emlékei maradtak fönn, amelyek követ használtak. A földvárak, a
vándorló népek sátrai, faépítményei,
Attila fejedelmi fapalotája rég nincs
sehol.
Kevés olyan dolog van, ami akkor is
érték, ha tönkremegy, elromlik. Az eltört tányért kidobjuk, a leromlott autót,
bezúzzák, a romos házat lebontják. A
fogyasztói társadalomban még csak az
se kell, hogy elromoljon valami, kidobják akkor is, ha csak elavult, vagy már
nem divatos. De a várromok állnak,
haszontalanul, de szépen. Vagyis nem
haszontalanul.”
Máté István

8

Sóskúti Híradó – 2019/10

Óvodai hírek

Tök jó napi utcabál a Dimbes-dombos Óvodában!
Óvodánkban második éve rendezzük
meg a Tök jó napot. Szerencsénkre idén
az idő kegyes volt hozzánk, mert a szándékunk szerint, kinti utcabál formájában valósíthattuk meg ezt a programot.
A nap folyamán a gyermekek tökhöz
kapcsolódó meséket, verseket, énekeket
hallgattak, az óvó nénikkel közösen tevékenykedtek, kézműveskedtek, ötletes
tököket faragtak. A konyhán sütőtököt
sütöttünk desszertnek, melynek édes illata átjárta az óvodát.
Az egyik legjobban várt délutáni
program Kalap Jakab együttes zenés-mese előadása, amit a gyerekek élvezettel hallgattak és interaktív módon
bekapcsolódtak a műsorba. Az együttes
tagjai és a gyerekek közösen ültették el
a Bálint gazdától ajándékba kapott al-

mafát, melyet 100. születésnapja alkalmából adott nekünk a 37-es sorszámmal
ellátva. A zenekar tagjai elismerő szavaikkal emelték a jókedvünket, dicsérték
az óvodát, a szervezést és a szülők közösségét, hogy ennyi mindent megtesznek a gyermekek érdekében.
Az utcabált jókedvű zene, gyönyörű díszkivilágítás és tökből faragott
műalkotások tették még hangulatosabbá. A lelkes szülők, munkatársak

fáradságot nem ismerve mindenféle
ﬁnomságokat készítettek. Voltak különféle sütemények, ízletes tea, fűszeres forralt bor, helyben sütött csodás
pizza.
Hálás köszönettel tartozom a szülőknek különösképpen a Szabó és
Zbiskó családnak és a munkatársaimnak a segítő hozzáállásukért, fáradtságukért!
Köszönettel tartozom a sóskúti polgárőrségnek, és Csernyák Péternek, a
Bibók pincészetnek a felajánlott ﬁnom
borért, a Gyógyfű kft-nek valamint
Kelemen Csabának a látványos pizza
készítésért!
Jövőre újra együtt mulatozunk!
Kovács Károlyné Anikó
intézményvezető

Márton-napi lámpás felvonulás
Idén, november 8-án, pénteken került
sor, a már hagyománynak számító
Márton napi lámpás felvonulásra.
Az óvodások, saját maguk készítette/
díszítette lámpásaikkal, csoportonként
felsorakoztak családjaik és nevelőik
társaságában, és énekelve-mondókázva elindultak kis kerülővel a Kúria felé.
Az őszbúcsúztató-télköszöntő vigasság immár 6. éve indul az óvodából. 2016-ban csatlakozott ehhez
a kedves hagyományhoz, a Sóskút
2000 Társaság is. A vonulókat a Kúriában kisebb vigasság: eszem-iszom,
táncház, kézműveskedés várta.
De mi is ez a Márton nap?
A legenda szerint Szent Márton a római császár katonájaként szolgált, amikor egy hideg téli estén odaadta meleg
köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől
kezdve nem a hadsereget, hanem Istent
szolgálta, megkeresztelkedett. Misszionáriusként sok jót cselekedett. Jóságáról

még életében legendák keringtek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint mikor ennek hírét vette, az érte jövő
küldöttek elől nagy alázatosságában a
ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban
gágogásukkal, szárnyuk verdesésével
elárulták Márton rejtekhelyét. Mártont
371-ben püspökké szentelték és haláláig
segítette a rászorulókat.
Egy másik változat szerint, ez a hagyomány a római időkre nyúlik vissza.
November 11-e a naptárban ősidők óta
a téli évnegyed kezdő napja: megkóstolták az új bort és az új termés is kitartott bőven, így nagy eszem-iszomot
tartottak.
A rómaiak az orvosistent ünnepelték ilyenkor, s ludat öltek, amely a hadisten, Mars szent madara volt. A keresztény naptárban is ez alapján kapott
helyet: a lúd római neve “avis Martis”
(Mars isten madara); régi szófejtéssel
„Márton madara”-ként ünnepelték,
így nem kellett eltérni a lúdlakomák
évnegyedkezdő római szokásától.

A Márton-napi liba-lakomáról szóló
első írásos beszámoló 1171-ből származik. Szent Márton napja jelentette a
paraszti év végét, a népszokás szerint
ilyenkor zárták le az éves gazdasági
munkákat, kezdetét vette a természet
téli pihenő időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg évi bérüket és hozzá
ráadásként egy libát. E napon kóstolták meg az újbort és vágtak le először
tömött libákat.
Akármelyik magyarázatot is nézzük/olvassuk, ezen az estén azt hiszem mindenki nagyon jól érezte
magát. Ami köszönhető volt többek
között a Sóskút 2000 Társaságnak, a
Szülői Munkaközösség munkájának,
a sok segítő szülőnek, a vidám gyerekeknek és az óvoda dolgozóinak.
K. Noémi (Süni csoport)

Az Andreettiben történt
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Egészséghét az Andreettiben
Ebben az évben november végén került sor az egészséghét megrendezésére a felsősök körében.
A feladatokat a faliújságon találták a gyerekek és pontgyűjtő akció
keretében oldották meg. A védőnéni
elbeszélgetett a hatodik évfolyam ﬁaival-lányaival az őket érintő serdülőkori problémákról. Meghívott vendégünk, Chrenkó Tímea újraélesztésről
tartott bemutatót és a tanulók nagy
örömére sebimitációs gyakorlatot,
ahol a gyerekek élethű „sérüléseket”
kaptak a kezükre, majd a helyes ellátást is elsajátíthatták. Az osztályokban
a DÖK-ös tanulók ellenőrizték a zsebkendő meglétét, a váltócipőt és a körmök tisztaságát. Minden napra jutott
valami elvégzendő feladat.
Heti projektünk nagyon izgalmasan
zárult, mert a gyerekek osztályfőnöki
óra keretében a behozott zöldségekből
és gyümölcsökből szenzációs kompozíciókat készítettek, amit kiállítottunk

és a beérkező vendégek is megcsodálhattak. Ez a feladat igazi csapatmunkát igényelt, és mindenki nagy örömmel alkotott.
Az egészséghéten kiemelt szerepet
kapott az egészséges életmódra nevelés, a téma iránti érdeklődés felkeltése, tanulóink új ismereteket szereztek

életkoruknak megfelelően, majd a hét
zárásaként a közös csapatmunka empátiára, kreativitásra és összekovácsolódásra ösztönözte őket.
Kálmánné Bazsó Katalin
szervező szaktanár

Ének-zene+
Iskolánk zenét tanuló diákjai a Nemzeti Énekkar koncertjén vehettek
részt 2019 október 15-én.
A helyszínt a Budapest Music
Center biztosította. A programra pályázat útján lehetett jelentkezni. A
hangversenyen Kocsis-Holper Zoltán, az énekkar karnagya segítette

a zene megértését, ahol nagyrészt
kortárs kórusmuzsika hangzott el.
Rendkívül érdekes hangzásokkal ismerkedhettünk meg, így az egyházi
zenével jazz jellegű stílusban, Harry
Potter boszorkánykonyhájának hangzásával, a csillagok zenéjével, melyet
hangolt üvegpoharakkal kísértek,
egy gép működésének hangjaival
vagy a rózsa kinyílásának emberi
hangon történő kifejezésével.
A koncert csúcspontja a hallgatóság bekapcsolása volt egy reneszánsz
kórusmű éneklésével, miközben a
nemzeti énekkar egy „hangfüggönynyel” kísérte énekünket. Nagy élménnyel tértünk haza.
Szinyéri Judit
énektanár

10

Sóskúti Híradó – 2019/10

Az Andreettiben történt

Angol szép kiejtési verseny
Iskolánkban hagyományainkhoz híven az Idegennyelv Munkaközösség
idén is – november 26-án – megrendezte angol nyelvű szép kiejtési versenyét. A versenykiírás ebben a tanévben nem tartalmazott különösebb
kritériumot, mindössze annyit, hogy a
produkció angol nyelvű legyen. Ezzel
a felhívással célunk az volt, hogy a tanulók minél több oldalról mutathassák
meg tehetségüket. Úgy vélem, kitűzött célunk megvalósult, hiszen nem
csak nagyon szép és kedves verseket
hallottunk, de láttunk kreatív énekes,
táncos jeleneteket is, melyek igazán
elbűvölték a zsűri tagjait. Az előadásokat látva és hallgatva megállapítottuk, hogy büszkék lehetünk tanítványainkra, hiszen elismerésre méltó
bátorsággal és vállalkozó szellemmel
adták elő az önállóan kiválasztott és
megtanult idegen nyelvi produkciókat.
Főként a 4-5-6. osztályos tanulókat sikerült bevonnunk ebbe a programba,
hiszen ők azok, akik már biztonsággal tudják és merik is használni az
angol nyelvet osztálytermi környeze-

ten kívül is. Külön színfoltot jelentett
a 3.a osztály csoportos jelenete, akik
jelmezben szerepelve tették még színesebbé ezt a délutánt. Előadásukat a
zsűri különdíjban részesítette. A többi
versenyző értékelése nem volt könynyű feladat, de mégis csak fel kellett
állítani a rangsort, mely a következő
képpen alakult.
Vers kategória: 7-8. osztály
1. Gábor Alexandra – Pocsai Dorottya
2. Bass Janka
3. Gábor Alexandra
Vers kategória: 6.osztály
1. Lukovszki András
2. Szalai Málna
3. Dömötöri Linett
Vers kategória: 5. osztály
1. Elmont Lívia
2. Szabó Anett
3. Guba Levente Zsombor
Vers kategória: 4. osztály
1. Pásztory Bodza

2. Lukovszki Zoltán
3. Lázár Bence – Juhász Balázs
Vers kategória: 3. osztály
1. Győri Barna – Kisdi-Karabinszky
Mór – Gecsényi Domonkos
2. Balogh-Molnár Sára
3. Karczagi Diána – Tutó Tiﬀany
Zenés, táncos jelenetek: 4. osztály
1. Dobos Lili – Németh Rebeka –
Drevenka Dóra
2. Tóth Anna – Veres Dóra
2. Krausz Lilien – Szatmári Kinga
3. Michnay Kitti – Szalay Anna –
Csóli Rebeka
Köszönöm a részvételt és ez úton
gratulálok a versenyen részt vevő minden tanulónak!
Köszönöm az iskolavezetés támogatását is, valamint kollégáimnak a
rendezvény színvonalas megszervezését.
Padányiné Szabó Tünde
munkaközösség- vezető

Hét pecsét avagy Szakmák Napja pályaválasztást segítő
rendezvény az Andreettiben
Intézményünkben a Pest Megyei és
Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
2019. november 6-án került sor a
Szakmák Napja pályaválasztást segítő nagyszabású rendezvényre, azzal
a céllal, hogy a felsős tanulóinknak
segítséget nyújtsunk a pályaválasztás
útján, mégpedig úgy, hogy élő példákon keresztül mutatjuk meg nekik
egy-egy foglalkozás, hivatás szépségét és kihívásait, mindennapjait és
mindenféle egyebet, amire a ﬁatalok
a pályaválasztás küszöbén kíváncsiak
lehetnek.
A program megvalósításában fontos szempont volt, hogy a diákok

pályaismerete bővüljön, ezáltal támogassuk a sikeres pályaépítést, pályaválasztást.
A rendezvény négy órája alatt minden tanulónak hét szakma meghallgatására, kipróbálására volt lehetősége.
A diákok egy előadás meghallgatása
után egy pecsétet kaptak, így akik a
rendezvény végére összegyűjtötték
a Hét pecsétet még egy meglepetés
ajándékkal is gazdagodhattak.
A bemutatók során az alábbi szakmákkal ismerkedhettek meg a diákok: asztalos, ipari gépész, CADCAM informatikus, elektronikai
technikus, bőrdíszműves, rendészet,
mentős, kozmetikus, fodrász, sza-

kács, cukrász, idegenvezető / utazásszervező, divatstílus tervező, stylist,
autószerelő, eladó, dekoratőr, pincér.
A pályaválasztási napot követően
rengeteg pozitív visszajelzés érkezett
a diákoktól, a pedagógusoktól és az
előadóktól egyaránt. A visszajelzések
alapján örömmel tapasztaltuk, hogy
az előadások mekkora hatással voltak diákjainkra. A nagy sikerre való
tekintettel jövőre újult erővel látunk
neki a pályaorientációs nap szervezésének, lehetőleg még több izgalmas
programmal és előadással.
Sinkó Erika
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

Az Andreettiben történt
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DÖK-logótervező verseny
Az iskolánkban megrendezett DÖK-logótervező versenyt
nagy érdeklődés és izgalom övezte.
Számos pályamű érkezett, látványos, jól megtervezett
munkák.
A faliújságra kiállított alkotások közül szavazás útján
dönthették el a gyerekek, hogy kinek a logótervére adják
le voksukat.

Az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Bass Borbála Janka (8. a)
II. helyezett: Fogarasi Zsanett (8. b), Forray Letícia (8. a)
III. helyezett: Donát Boglárka (7. b), Németh Rebeka (4. a)
A díjazottak jutalomban részesültek, amit a Diákönkormányzat vezetőitől vehettek át.

A beérkezett logó-tervek közül néhányat az alábbi linken
tekinthetnek meg:
http://iskola.soskut.hu/?module=images&action=img_
gallery&fname=LOGO_DOK&inframe=1&ﬁrst=1
Tárczy Alica DÖK vezető tanár

Hair az Andreettiben
Szuper előkészület, szuper támogatók, szuper csapat, szuper vendégek és a HAIR a „szìnpadon”!
Ez az ANDREETTI!
Külön köszönet Brunner Mártinak és Ács Bálintnak a
közreműködésért, amellyel felejthetetlenné tették az estét!
Köszönöm a 8. évfolyam nyitókeringőjét, csodálatosak
voltak!
Köszönet minden támogatónak és résztvevőnek!
Tökéletes este, a szülőkkel, kollégákkal a gyerekekért!
Kuzselné Schóber Ágnes

„Legyen hát Karácsony mindenki szívében,
en!
s ez a fény ragyogjon bennünk egész évben!
A szeretet lángját őrizd meg szívedben,
légy általa boldog, éljél tőle szebben!”
(Aranyosi Ervin)

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket,
yekk bővelkedő, boldog új évet kívánok
és eredménye
eredményekben
az Andreetti Károly
Á
Általános
Iskola és Művészeti Iskola
dolgozói és tanulói nevében!
Sóskút, 2019. december hava
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

12

Sóskúti Híradó – 2019/10

Az Andreettiben történt

Író-olvasó találkozó az Andreettiben

Október közepén a sóskúti gyerekek
legnagyobb örömére nálunk járt Berg
Judit, a magyar gyermek- és ifjúsági

irodalom egyik legismertebb írónője.
Közvetlenségével, humorával pillanatok alatt elvarázsolta a már amúgy is

lelkes közönséget. Az ovisok, az első
és második évfolyam tanulói lengékről,
a Nádtenger lakóiról hallhattak újabb érdekes történeteket.
A harmadikos, negyedikes gyerekek
az írónő nagy sikerű Rumini-sorozat
könyveiről, keletkezésének történetéről és az írói munka rejtelmeiről beszélgethettek Berg Judittal.
Az előadás után a lelkes kis olvasók könyveinek dedikálására is sor
került.
Köszönjük az önkormányzat támogatását a rendezvény létrejöttében.
Kuzselné Schóber Ágnes

Gyermekkertek…
Az Andreetti Károly Emlékére Nemesen Érző Szív a Gyermekekért Alapítvány kiadásában megjelent Németh
Józsefné által írt: GYERMEKKERTEK, TANODÁK SÓSKÚTON ÉS
PUSZTAZÁMORON című könyv.
Az alapítvány köszönetet mond az
alábbi támogatóinak:
Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola Sóskút és Pusztazámor,
Gyógyfű Kft., Habsburg Kft., Kvarchomok Kft., Sipospack Kft., Sóskút
Fruct Kft
Pusztazámor Községi Önkormányzatnak a 200 ezer forintos támogatásáért. A támogatás fejében kért 50 db
könyv átadásra került. Sóskút Község
Önkormányzatának a 400 ezer forintos támogatásáért. A támogatás fejében kért 100 db könyv átadásra került.
Külön köszönetet mondunk azoknak, akik megosztották velünk óvodás
vagy iskolás élményeiket, emléktárgyaik közreadásával, vagy bármilyen
más módon hozzájárultak a két község
oktatás- nevelés történetét magába

foglaló, igényes kivitelezésű, gazdagon illusztrált, tartalmas könyv megjelentetéséhez.
A könyvben megjelent, korabeli
dokumentumokon keresztül pillanthatunk be az elmúlt évszázadok valamint a jelen kor óvodájának, iskolájának, diákéletének színes, jövőnket
alakító világába. Időutazás az olvasók
részére. A könyv olvasását minden

korosztály számára jó szívvel és szeretettel ajánljuk.
Az alapítvány már korábban megjelentette az iskola névadójáról készült:
Andreetti Károly élete és munkássága
című könyvet. Elkészíttette a sóskúti
iskola folyosóján található Emlékfalat.
Lehetőségeihez mérten hozzájárul a
tehetséges gyermekek tanulmányainak támogatásához.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik a személyi jövedelemadójuk 1%os felajánlásával támogatták az alapítványt.
Kérjük, hogy továbbra is támogatásaikkal, személyi jövedelemadójuk 1
%-os felajánlásával segítsék az alapítvány céljainak megvalósulását.
Az alapítvány adószáma:
18677698-1-13
Az
alapítvány
számlaszáma:
10403136-31304489-00000000
A könyvek megtalálhatóak Sóskút
Petőﬁ u. 29. szám alatt.
Az alapítvány kuratóriuma nevében:
Németh Józsefné

Az Andreettiben történt
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Vers- és prózamondó verseny a felső tagozaton
Iskolánkban idén novemberben került megrendezésre a felső
tagozatosok részvételével a Vers- és prózamondó verseny. A
jelentkezők egy szabadon választott verssel vagy prózával
nevezhettek. Minden lelkes versmondó megcsillogtatta felkészültségét, rátermettségét és előadói tehetségét.
A zsűri tagjai a hallottak és látottak alapján az alábbi három kategóriában való értékelést hozták meg:

Arany fokozat:
Bass Vince, Klucsik Bence, Pocsai Dorka, Terényi Artúr,
Utassy Jázmin, Utassy Máté, Zsámboki Zsombor

Ezüst fokozat:
Bass Borbála Janka, Buglyó Hannam, Égő Csongor, Csibi
Péter, Kis Botond Farkas, Szabó Noémi

Bronz fokozat:
Bihari Barbara, Csernyák Roland, Elmont Lívia, Gombos
Flóra, Guba Levente, Solymosi Aliz, Zachar Gabriella
Minden felkészülőnek köszönjük a munkáját, és gratulálunk a szép előadásokhoz!
Tárczy Alica
szervező magyartanár

Eredményes felkészítés

felvételire, érettségire
Budaörsi
helyszínen:
(+36) 20 244-7287

Megtanítom tanulni gyermekét,
az aktuális tananyagon keresztül;

egyéni fejlesztés (3–12. osztályig)
• A tanulási folyamat beindítása;
• Az önálló tanulási képesség kifejlesztése;
• Nehezen tanulók
elakadásainak
korrigálása;

Budaörsi helyszínen:
(+36) 20/244 – 7287
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Múltidéző

Sóskút retro részei, tájai
Régi játékai a gyerekeknek

Szeretek idős emberek elmesélései
alapján, és főleg a kedvükért írni.
Igyekszem érthetően fogalmazni. Azokat a cikkeket ők sem olvassák el, melyeknek egy tudományos szaklapban
lenne a helyük. A retro kifejezés napjainkban igen divatos lett. Így most először régi falu képet szeretném, ha nem
is teljes mértékben, felidézni.
A magtár épületével kezdem, előtte álló mázsával, „Pénzes házzal”. Itt
lehetett az elhozott, vagy elvitt terményekért ﬁzetni. Bia irányában az
út mindkét oldalán diófasor volt található. Zöld dió termésből dió likőrt
készítettek likőr gyártó üzemben és
házilag is. Ha Öreghegy felé néztünk,
a Malom híd előtt volt található a vízimalom. A Bara patak vizével hajtva a
malomkereket, búzát őröltek. Még látni az épület maradványait, és a vízelvezető árkait. A malom hídtól Bia irányában volt a Barátok háza, szőlővel
telepitve, hozzájuk tartozó pincékkel.
Már csak emlékeink, régi fotók emlékeztetnek fénykorára. Öreghegyen a
vízellátást a Kökény forrás és egyéb
források biztosították. Ivásra, permetezésre használták vizüket. A Kökény
forrás vize a patakba csordogált. Ma
már csupán a kiszáradt medre látható
néhol. Faluból az Öreghegy irányában, Béke utcában két út létezett. Felső

a házsor mellett, alsó pedig a Mártírok
útja házai feletti részen. Barán túliak
ezen az úton lovas szekérrel, kerékpárral, gyalogosan jártak ki szőlőikbe. A mai Takarék épülete nem volt, a
régi Takarék pedig a Fő utcában, a Kőszikla utca végén lévő pincék melletti házban volt. A Kokas dombon Érd
irányában haladva, a levendulást is
emlegetni kell. Mára már bozótos terület. Közelében található a Funduklin
völgy, a természeti csodáival. E völgy
a Sztávkánál ért véget. Sztávka területe gyümölcsös, szőlős, pincékkel beépített része volt Sóskútnak.
Említésre méltó Szedliszkó. Területének jellege Öreghegyéhez, Barátházhoz, Sztávkához Dolinához hasonló
volt. Pap hegy felé eső részen, mielőtt
temetőkhöz érnénk, volt a fedeztető
ház. Itt tenyészbikákat tartottak. Tehenes gazdák ide hozták teheneiket, ha
borjakat szerettek volna. Az épületnek
később, sok más funkciója is volt. Ha
tovább mentünk a zsidó temető irányában, földúton haladva értünk el a Pap
hegy két íve között, a szánkózás kedvenc területére. Ma már innen nem
közelíthető meg. Régen a gyerekek itt,
vagy a Kokas dombon élvezték a tél
örömeit. Nyilvánvaló, hogy a kor változik, így falunk mai képe már nem falusias. Majd minden udvar lebetonoz-

va, átláthatatlan kerítések, műkő falak
vesznek körül bennünket. Aszfaltozott
utak, rajtuk gépjárművek sokasága.
A természet előbb, utóbb valamilyen
módon leckét ad nekünk. A „vímólak”
(vízmosások) eltűnőben, szeméttel telerakva. Kutak a házak udvarán betemetve. Források, természetes vizeink
sorsa szintén véget ért. A klíma változásához, a sóskúti lakók sokszor nem
megfelelő életmódja, tevékenysége is
hozzájárult. Hihetetlen mennyiségű
nylon árut, műanyag palackokat, fém
dobozokat a retro időkben nem használtak az emberek, nem dobálták őket
el kinn a természet lágy ölén.
Karácsony
közeledtével
említést teszek a régi játékokról. Drága,
műanyag, „mindent tudó” kütyüket
nem lehetett kapni, de talán nem is ilyenekre vágytak. Hiszen játékaikat szüleik segítségével, illetve maguk készítették. Pilinckáztak. Játszottak bújócskát,
fogócskát. Kavicsokkal is ötletes játékaik voltak. Babákat kukoricacsutkából, rongyokból készítették, maradék
anyagokból fércelve ruhájukat. Cserebogarakat szedtek tavasszal az utcán, a
tyúkoknak. Az győzött ki a legtöbbet
szedte össze. Tehát a levegőn, szabadban töltötték gyerekkoruk javát. Több
idős ember mesélt nekem gyerekkoruk
játékairól. Meglepő módon napjainkban 80-90 éves emberek, kik még ma is
aktívak. Vannak, kik például művelik
kertjüket. Megtermelik zöldségeiket.
Télire, amit lehet tartósítanak. 80 éves
hölgy éléskamrája ámulásra késztetett.
Nagymamám spájzában, 1960-as években sem volt ennyi gyönyörű befőtt,
savanyúság eltéve.
Gondolataimat összefoglalva: a környezetünk, Sóskút vonatkozásában
is egészségesebb, élhetőbb volt a régi
világ.
Gondolatait leírta:
Farkas Magdi

15

Sóskúti Híradó – 2019/10

Almavásár!!!
a Sóskút Fruct Kft.-nél
(volt Állami Gazdaság)
Sóskút, Orgona u. 12.

Gála, Idared, Golden, Jonagored
200–250 Ft/kg

Hétfőtől–péntekig 8–16 óráig
Vásárlás a hűtőházban.
Érdeklődni lehet: 06 23 348-041
Sóskút Fruct Kft.

FORD SZERVIZ

Garantált elégedettség,
váratlan meglepetések nélkül
Ford Economy éves szerviz
Teljes körű gondoskodás rejtett, extra költségek nélkül 5 évnél
idősebb Ford haszongépjárművek számára.
• 19 pontos átvizsgálás
• Légszűrő csere
• Olaj és olajszűrő csere

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

39 000 Ft
WWW.FORDSZABO.HU

1

H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028

1
Az ár anyag- és munkadíjra vonatkozik, forintban értendő és az Áfát tartalmazza. Az ajánlat Transit Connect, Transit Custom és Transit modellekre vonatkozik, a Transit 4x4 modellt kivéve; visszavonásig
érvényes és egyéb kedvezménnyel nem vonható össze. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletekért és feltételekért érdeklődjön Ford márkakereskedésünkben.

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

