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Múltidéző

Húsvét
Az idei járványveszély miatt az egész
világon elmaradtak a húsvéti rendezvények, sőt a templomokban megtartott szentmiséket is csupán online nézhették végig a hívők.
Ennek a visszafogott ünnepnek,
emlékezésnek okán érdemes felidézni, mit is ünneplünk húsvétkor?
A Húsvét – a Karácsony mellett
– a keresztény világ legjelentősebb
ünnepe. Elnevezése arra utal, hogy
a húshagyó keddel kezdődő nagyböjti időszak után, ekkor szabad ismét húst fogyasztani. A Húsvét és
a Nagyböjt között teremt átmenetet
a Nagyhét, amely valójában a böjt
utolsó hete. A Nagyhét a Virágvasárnappal veszi kezdetét, ekkor emlékeznek meg a keresztények arról
a bibliai eseményről, amikor Jézus
szamárháton bevonult Jeruzsálembe.
A Húsvét eredetileg egybeesett a
Pészah zsidó ünneppel, amely „kikerülést” jelent, és a zsidó nép Egyiptomból való kivonulásához köthető.
A két ünnep közötti kapcsolatra
utalnak több nyelvben a Húsvét különböző elnevezései. Az angolban
például az Easter és a Passover elnevezést használják, amely átrepülést jelent. Magyar
nyelv t e r ü le t e n
csak Erdélyben
találhatunk
erre vonatkozó utalásokat,
C s í k m é n y-

ságon például a Húsvéti körmenetet
„kikerülésnek” hívják.
A 325-ben megtartott Níceai zsinat
szabályozta a keresztény ünnepek
rendjét, és ekkor vált a Húsvét önálló
ünneppé. A Húsvéti ünnep „mozgó
ünnep”, amely minden évben más
napokra esik. A már említett Níceai zsinaton határozták meg először
az ünnep kiszámításának módját és
időpontját. Ekkor olyan döntés született, hogy a húsvét legyen minden
évben a tavaszi nap-éj egyenlőség
utáni első holdtöltét követő vasárnap. Ez a számítás azonban sok bonyodalomhoz vezetett, ezért a Katolikus egyház 1851-ben egy kánonba
foglalva határozta meg a húsvét kiszámításának módját.
Húsvétkor a keresztények Jézus
krisztus feltámadására emlékeznek.
Nagycsütörtök az utolsóvacsoráról,
Nagypéntek a keresztre feszítésről,
Húsvét vasárnap pedig a Feltámadásról szól. A biblia szerint Jézust
Nagypénteken feszítették keresztre,
harmad napra pedig Feltámadt.
Jézus Feltámadásának ünneplése a nyolcadik század
körül vált általánossá.
Ezen a napon sok
helyen a reggeli
mosdóvízbe piros tojást tettek, aminek
egészség javító szerepet
tulajdonítot-

tak. Ez a nap tiltotta a női munkát,
ilyenkor még mosni sem volt szabad.
Az állatokat sem fogták be ezen a
napon. A Húsvéti szertartásokhoz
kapcsolódik az ételszentelés is, amikor bárányt, sonkát, tojást, kalácsot
vittek a templomba megszentelni. A
morzsákból vittek az állatoknak is,
hogy jól szaporodjanak, egészségesek maradjanak. Sok helyen vasárnap hajnalban volt szokás a Jézus keresés. Ilyenkor a falubeli kereszteket
keresték fel.
Húsvét hétfő a locsolkodás napja,
amelyről már a XVII. századból írásos emlékek maradtak fenn. A víz
megtisztító, megújuló erejébe vetett
hit az alapja a locsolkodásnak, amely
a mai napig vidéken és városban
egyaránt fennmaradt. Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás
hagyományának, eszerint a Krisztus
sírját körbevevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy,
hogy lelocsolták őket. A húsvéti nyúl
jelképe Németországból ered, Magyarországon csak a polgáriasodással, a XIX. század folyamán honosodott meg. Eredetére vonatkozóan
azt tartják, hogy a húsvéti holdban
egy nyúl képe jelent meg, és mivel a
nyúl maga is rendkívül szapora állat,
ezért a nyúl a húsvéthoz köthetően a
termékenység szimbóluma lett. Ma
ugyan többnyire kölnikkel locsolják
a lányokat, asszonyokat, azonban
vidéken egykor kútvízzel, vödörből
locsoltak. A lányok a locsolóknak a
húsvéti locsolóvers elszavalása után
festett, vagy hímes tojást adtak.
A Dunántúlon a locsolkodással
egyenértékű szokás volt a veszszőzés. Sibának nevezték a vékony, általában fűzfavesszőből
font korbácsot, amellyel a legények megcsapkodták a lányokat, akik viszont „hálából”
szalagot kötöttek a sibára, és a ﬁúkat borral vendégelték meg.
(P.S.)

Önkormányzati hírek
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Tisztelt Ügyfelek!
A Községháza a Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet miatt, közegészségügyi érdekből
felkéri a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az ügyeiket elsősorban telefonon, e-mailben és ügyfélkapun szíveskedjenek intézni.
Kérjük, hogy az ügyfélfogadási időt szíveskedjenek
betartani! Ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal nem fogad ügyfeleket!
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Önkormányzati adomány
Sóskút Község Önkormányzata április 15-én 20-20 db plexi
arcpajzsot, fertőtlenítő szereket, gumikesztyűt, orvosi maszkot és speciális lábfertőtlenítő paplant adományozott az Érdi
Mentőállomás, valamint a dr. Romics László Egészségügyi
Intézet részére. Az adományokat a polgármester személyesen
adta át. Fontos, hogy azokat is támogatni tudjuk a védekezés
során, akik az alapszolgáltatásokban dolgoznak minden nap,
ezáltal fokozottan ki vannak téve a vírusfertőzésnek.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 9–12:00, 13:00–18:00
Szerda: 9–12:00, 13:00–16:00
Péntek: 9–12:00
A Hivatal munkatársainak elérhetőségei:
Dr. Újházi Miklós jegyző
E-mail cím: jegyzo@soskut.hu
Telefon: 23-560-565
Kondrát Zita aljegyző
E-mail: aljegyzo@soskut.hu
Tel: 23-560-560
Ügyfélszolgálat
Telefon: 23-560-561
Szimandlné Szolnoki Gabriella
Népesség nyilvántartás
E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu
Velegi Ágnes
Anyakönyvi, hagyatéki ügyek
E-mail: anyakonyv@soskut.hu
Szociális ügyek
Chrenkó Marianna
Telefon: 23-560-563
E-mail: szocialis@soskut.hu
Adóügyek
Geng Jánosné
Telefon: 23-560-564, E-mail: ado@soskut.hu
Gazdasági Iroda
Vasné Katona Erzsébet gazdasági vezető
Faragó Péterné gazdálkodási előadó
Karácsony Zsuzsanna pénzügyi előadó
Telefon: 23-560-567, 23-560-569
E-mail: penzugy@soskut.hu
Önkormányzat

XVIII. évfolyam 3. szám
2020. április

(Az Érd Tv készített egy rövid interjút az adományozásról,
a mely megtakinthető a következő elérhetőségen: https://
erdmost.hu/hu/cikk/hasznos-felszereleseket-kapott-rendel(P.S.)
ointezet.)

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Talabos Viktória – dr. Somogyi Gábor

Elhunytak:
Bölcs Károlyné született: Hula Valéria (1931)
Simóné Tóth Mária Katalin született: Tóth Mária Katalin (1947)
Kovács Béla (1945)

Sóskút Önkormányzatának lapja • Megjelenik évente 10 alkalommal, 1500 példányban Lapzárta: minden hónap 5-én. • Kiadja Sóskút
Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@chello.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu. Kiadói
szerkesztő: Kiss Zoltán Károly Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler.kornetas@upcmail.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István, telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai munkák: Book
Press Kft. Felelős vezető: Nyitrai Zoltán ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói
leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse. Címlapkép: Mátrai Sándor
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Interjú

Felelősségteljes döntések
Beszélgetés König Ferenc polgármesterrel

Ezekben a vészterhes időkben az egész
világ a koronavírus elleni küzdelmet
helyezi az egészségügyi, a gazdasági,
a társadalmi és egyéb tevékenységek
központjába. A magyar kormány is
több intézkedést hozott a megelőzéssel, a gyógykezeléssel, a járvány miatt
kialakult oktatási, szociális, munkaügyi, gazdasági és egyéb helyzettel
kapcsolatban.
Itt Sóskúton, ebben a koronavírusos
veszélyhelyzetben milyen intézkedéseket hoztak a képviselő-testület javaslata alapján – kérdeztük König Ferenc
polgármestert?
– Mindenek előtt el kell mondanom,
hogy bár a képviselő-testület a veszélyhelyzet kihirdetése óta nem ülésezik
ﬁzikailag itt a Községházán, de attól
még mindenkivel napi kapcsolatban
vagyok. Amikor gyorsan kell dönteti
egy-egy kérdésben, akkor telefonon, ha
nem haladéktalan dologról van szó, akkor e-mailben kommunikálunk és eddig
minden döntés előtt kikértem a képviselők javaslatát, véleményét. Sosem hoztam olyan döntést, amiben nem értettek,
értettünk volna egyet. Itt is szeretném
megköszönni nekik is, hogy a helyzethez alkalmazkodtak és mindenben közreműködnek, legyen az a Sóskúti híradó
előző számának kihordása a helyi lakosságnak, hogy a tájékoztatóinkat minél
gyorsabban megkaphassák, vagy akár
egy azonnali válasz egy kérdésre.
Visszatérve a kérdésre, amikor a
kormány bejelentette, hogy az iskolák
nem nyitnak ki – ez egy péntek késő
esti órákban történt –, akkor hétfőn
már mi is megtárgyaltuk a kialakult
helyzetet. Ezt követően kedden, szerdán az óvoda is csak ügyeletet tartott,
majd rendkívüli szünetet rendeltem el.
Két hét után vetődött fel, hogy mit csináljanak a dolgozók?
Arra jutottunk, hogy nem akarjuk
elküldeni a dolgozókat, óvónőket,

dajkákat sem ﬁzetés nélküli szabadságra. Azt sem tartottam jó ötletnek,
hogy sok más önkormányzathoz hasonlóan az idősek ellátására, vagy
egyéb szociális munkára irányítsuk
át az óvodai dolgozókat. Úgy gondolom, hogy ha az óvodában fertőtlenítenek, selejteznek, játékokat
javítanak, vagy előkészítik a csoportszobákat és a folyosókat a festésre az
még mindig kevesebb kontaktussal
jár, mintha idősekhez járnak bevásárolni. Természetesen, aki szeretné,
kiveheti az időarányos szabadságát
is. Ez sincs megtiltva. Azért is kezdtem az óvodával, mert az iskola már
nem az önkormányzat intézménye, de
ettől függetlenül tartjuk a kapcsolatot
és biztosítjuk a törvény által előírt
kötelezettségeinket és támogatjuk az
iskolát különböző védőfelszerelésekkel, maszkokkal, kesztyűvel, cipőfertőtlenítőt is elhelyeztünk.
– Az iskolában a szülők igényelték a
gyermekfelügyeletet?
– Információink szerint több mint
tíz gyerekre kérték a szülők a felügyeletet, mi csak az étkezést kellet, hogy
megoldjuk és ezt meg is tettük.
Itt azonban meg kell jegyeznem,
hogy a település közintézményeiben
minden dolgozó részére biztosítjuk a
szükséges védőfelszereléseket, kesztyűt, maszkot, valamint fertőtlenítőt.
Ezekből juttatunk el a háziorvosoknak, gyerekorvosnak, védőnőinknek,
az asszisztenseknek és a szociális gondozóknak is. De jutott az iskolában, a
postán és a helybeli boltok dolgozóinak, az esperes úrnak. Gondoltunk a
helyben szolgálatot teljesítő rendőrökre is, sőt ahogy érkeznek a megrendelt
eszközök támogatni tudtuk védőfelszereléssel az érdi mentőállomást, az
érdi szakorvosi rendelőintézetet is.
Előre láthatólag Sóskút közel tízmillió
forintot fog költeni a védőfelszerelé-

sek beszerzésére. Ezen kívül Pusztazámornak is segítettünk a védőfelszerelések beszerzésében.
– Mi van a korábban sokak által látogatott közösségi helyekkel?
– A közösségi rendezvényeket most
elhalasztottuk, már a március 15-ei
ünnepség is elmaradt és a helyi civil
szervezeteket sem tartották meg azokat a rendezvényeket, amelyek ebben
az időszakban lettek volna. A játszóteret, a sportpályát és a kosárlabdapályát
bezártuk, több tábla jelzi, hogy belépni tilos. Ezt sajnos, még a mai napig
nem mindenki tartja be. Többször
kellett a rendőrjárőrnek intézkednie.
Egyelőre kértek és ﬁgyelmeztettek,
de ha nem lesz foganatja, előbb-utóbb
komoly bírsággal kel számolnia a szabályszegőknek.

Interjú

– Milyen további intézkedések történtek az önkormányzatnál?
– A hivatal dolgozóit is óvnunk kell,
mert ők sem tehetik most meg, hogy
otthon maradnak. Ahhoz át kellene az
egész infrastruktúránkat szervezni,
gondolok a számítógépekre és a telefonokra. Jelenleg erre nincsen kapacitásunk, hogy minden dolgozónk elektronikus aláírással ellátott olyan gépeket
kapjon, amin a napi ügyeket intézhetik, nem beszélve azokról az ügyekről,
amiket személyesen jelentenek be, a
szociális ügyek nagy része még a mai
napig így történik. Vagy az ügyiratok,
amiket a hivatal épületében tárolunk,
azokat hozni-vinni. Ezért úgy döntöttem, hogy a hivatal továbbra is üzemeljen, de a személyes ügyfélfogadást
minimálisra csökkentve. Arra kérünk
mindenkit, hogy a honlapon is megtalálható és az újságban is szereplő
telefonszámokon és e-mailes elérhetőségeken keressék a hivatal dogozóit és ne jöjjenek be személyesen. Az
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Az önkormányzat fertőtlenítő paplant vitt a sóskúti COOP élelmiszer áruházba és 10.000 db fóliakesztyűt, mert követelmény lesz, hogy aki vásárló
belép az csak maszkban és kesztyűben tud vásárolni. Kérjük a vásárlókat,
hogy tartsák be az üzlet kérését.
ügyfélfogadási időt is ennek megfelelően rövidebbre szabtam. Ez azért is
lényeges, mert Pusztazámorral közös
hivatalt tartunk fenn és akármelyik
kolléga kiesése a munkából a mostani

Kedves Képviselő Testület!
König Ferenc Polgármester úr április 22-én meglátogatta a Betegápoló Irgalmasrend Szent József Otthon érdi intézmenyét, ahol néhány sóskúti ellátott
is él. Nem jött üres kézzel. Adományozott 2 db fertőtlenítő szönyeget a hozzá
való fertőtlenítővel. Ezen kívü nagy örömet okozva munkatársaimnak a következő védőeszközöket kaptuk még: 6db arc védő pajzs, 200 db gumikesztyű, 300 db sebészeti maszk, 60 db mosható maszk. .
A vírus elleni védekezésben ez nagy segítséget jelent mind a lakóinknak és
a munkatársainknak is.
Köszönöm szépen, hogy gondoltak az intézményünkre.
Üdvözlettel!
Kövér Mária
Intézményvezető

veszélyhelyzet idején jelentősen megnehezítené a mindennapi munkánkat.
Arra kérem az ügyfeleket, hogy csak
azok jöjjenek be személyesen, akiknek feltétlenül szükséges (haláleset,
vagy gyermek születése ilyen ok például) és más módon nem oldható meg
az ügye. Egyébként is köszönet ezért
a falu lakosságának, mert úgy látom,
hogy ezzel nincsen gond!
Az emberek értik és betartják ezt.
A bejáratnál pedig kihelyeztünk egy
lábfertőtlenítő tálcát is, ezen kívül
kézfertőtlenítő van kihelyezve, az ajtóban kopogni kell és megvárni, amíg
a hivatal dolgozója kijön.
– Sóskúton is életbe lépett a tűzgyújtási tilalom?
– Mivel a betegség leginkább a tüdőt
támadja meg, és tüdőgyulladást okoz,
ezért a helyi rendeletünk szerinti keddi és csütörtöki avar és kerti hulladék
égetését visszavonásig megtiltottam,
mint ahogy ezt Magyarország legtöbb
települése megtette. Ezt a rendelkezést minden önkormányzati hirdetőn és a község honlapján, valamint
az önkormányzat facebook oldalán
is közzétettük. Itt is volt már rá példa, hogy rendőri intézkedésre volt
szükség. (Lapzártakor érkezett a hír,
hogy a kormány az egész ország területén tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
– Szerk.) Volt olyan eset más telepü-
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lésen, hogy a tüzet gyújtó próbált elrejtőzni. Ez arra utal, hogy tudatában
volt a tiltásnak, de remélte, hogy nem
veszik észre a tüzet. Még egyszer kérek mindenkit arra, hogy a rendkívüli
helyzet miatt szakítson a régi reﬂexekkel és ne égessen kerti hulladékot! A
súlyos bírság itt sem lesz elkerülhető.
– Az idős emberek támogatása, segítése miben nyilvánul meg?
– Az idős lakosság számára egyelőre a szociális gondozó központ
munkatársai járnak bevásárolni,
viszik az ebédet. Besegít a hivatal
is a csekkbeﬁzetésben, bevásárlásban (bár ezzel kapcsolatban jelentős
problémák adódnak). A jelentkezőket
regisztráljuk, felmérjük, hogy milyen
segítségre van szükségük, ezt követően bekerül a rendszerbe és a hivatal
dolgozóival és a gondozóközponttal
egyeztetve gondoskodunk az ellátásukról. Fontos arról is szólnom, hogy
– talán elsőként az országban –, az
önkormányzat által vásárolt maszkokat a 70 év feletti lakosokhoz juttattuk el, mindenkinek öt darabot, majd
a következő adagból, amit sikerült
megvásárolnunk a 65 év felettieknek
is tudtunk maszkot vinni. Ebben is
köszönet illeti azokat, akik kivitték
az érintettekhez.
– A falu lakossága hogyan ítéli, éli
meg a kialakult helyzetet?

Sóskúti Híradó – 2020/3

– Azt tapasztalom, a község lakosai
egyelőre nyugodtan és türelmesen viselik az újabb és újabb korlátozó rendelkezéseket, nincsenek csapatokban
emberek az utcán, amit úgy kell tekinteni, hogy jelenleg a helyi lakosok döntő többsége elfogadja ezeket az intézkedéseket. Nem érzem szükségét újabb
szigorításoknak, amit néhány település
Magyarországon bevezetett – ismerve
az ő problémájukat, teljesen igazuk
van – Sóskút nem egy kiemelt kirándulóhely, óriási tömegek nem „lepik”
el településünket. Tavaly Balatonfüreden volt a családunk ahol több ezren
sétáltak, egymást taposva a kikötőben
és környékén. De említhetem Hollókő
példáját is, ahol csak a parkolóhelyhez
jutás is több órás várakozást jelentett,
majd pedig a váci Püspök úr miséje
alatt egymást taposták az emberek. A
háromszáz fős település ahol a lakosság
egyharmada 65 éven felüli, nem tudta
fogadni a 10-15 ezres Húsvéti kiránduló tömeget. Mindazok ellenére hozták
ezt a döntést, hogy az a több tízmillió
forintos bevétel, ami ilyenkor keletkezik az önkormányzat számára, teljesen
padlóra viszi a község gazdálkodását.
–Sóskúton történt-e megbetegedés,
vagy tud-e arról az önkormányzat,
hogy valakit karanténba helyeztek?
– Naponta többen kérdezik ezt tőlem és a hivatal dolgozóitól. Elmond-

Interjú

hatom, hogy Sóskúton az elmúlt
hetekben három önkéntes karantén
eset volt, aminek az ideje már lejárt.
Fertőzöttről nincs információnk,
ilyen településünkön nem történt.
Mindenkit arra kérünk, ne keltsen
pánikot! Ha valaki karanténban van
az csak egy járványügyi megﬁgyelést
és nem a fertőzöttséget jelenti. A karanténról az önkormányzat kap értesítést, mert szükség esetén, közre kell
működnünk a megﬁgyelt személy ellátásában.
– Az év elején még jelentős önkormányzati fejlesztésekről, gazdasági
célkitűzésekről szólt a tervezés. Ezek
a járvány hatására most hogyan alakulnak?
– Voltak szép terveink és vannak folyamatban levő beruházások, amiket
már elkezdtünk, vagy amit idén terveztünk. Ilyen például a zenekari próbaterem, a vízelvezetés, a járdaépítés.
Terveinket és a komplett költségvetést újra kell tárgyalni, a veszélyhelyzet elmúltával át kell gondolni a
lehetőségeinket. Főleg azért is, mert
minket is érint a gépjárműadó elvonása, bár nem olyan súlyosan, mint
egyes településeket (van olyan magyarországi település, ahol ez a költségvetés 58 %-a volt), Sóskúttól 21
millió forint került elvonásra. Általunk még nem ismert, hogy az ipari
parkunkban tevékenykedő cégek milyen évet fognak zárni, és tőlük milyen iparűzési adóbevétel fog befolyni. Mind ahogy az sem ismert, hogy
esetleg a kormány milyen egyéb elvonásokkal súlyt minket, mindamellett,
hogy újabb és újabb feladatokat hárít
az önkormányzatokra, anélkül, hogy
ezeknek a feladatoknak a fedezetét
biztosítaná.
A képviselő-testületünk és én magam is mindent megpróbálunk, hogy
minél zökkenő mentesebben megoldjuk a településünket is érintő problémákat. Ehhez kérünk egy kicsit több
türelmet és megértést. És itt szeretném megköszönni a lakosság által eddig adott támogatást.
–Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor

Önkormányzati hírek
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„Tartsuk be a kijárási korlátozásokat!”
Dr. Aradszki András országgyűlési
képviselő április 8-i sajtótájékoztatója
rendhagyó módon, a veszélyhelyzetre
való tekintettel online technikával valósult meg. A honatya lényegi mondanivalója a koronavírus-járvány elleni
küzdelemhez kötődött.
Kiemelte, hogy a tünetmentes vírushordozók száma nem ismert, így
sokan vannak azok, akik tudtukon
kívül továbbadhatják ismerőseiknek,
rokonaiknak a betegséget. Nyilvánvalóvá vált, hogy a megbetegedések Budapestre és Pest megyére koncentrálódnak, ez választókerületünket is komolyan érinti. Ezért
vigyáznunk kell egymásra, be kell tartani a kormány által, a szakmai kompetenciával rendelkező Operatív Törzs
iránymutatásaira alapozott rendelkezéseit. Ezért arra
kérte a választókerület lakóit, hogy tartsák be a kijárási
korlátozásokat.
Jelen helyzetben nélkülözhetetlen az egészségügyben
dolgozók lelkiismeretes, hősies munkája is. Köszönet és
hála jár ezért nekik.
Aradszki András kitért arra is, hogy a kialakult veszélyhelyzet súlyos gazdasági következménnyel jár. Megugrott

a munkanélküliek száma, vállalkozások szüntették be tevékenységüket,
elsőként a turizmus és a személyes
szolgáltatások területén. Ezért a járvány idején meg kell tenni azokat az
intézkedéseket, amelyek tompítják a
gazdasági visszaesést és egyben előremutatóan biztosítják a gazdasági
növekedést. Mivel a járvány elleni védekezés hónapokig fog tartani, a kormány gazdaságvédelmi akciótervet is
hirdetett.
Mindenki tudja és érzi, hogy ezekben a hetekben az áldozathozatal, a
hősiesség és a felelősségvállalás ideje jött el. „Örömmel tapasztalom a választókerületben, hogy minden egyes településen megmozdultak a polgárok és a civil szervezetek, politikai pártok, társadalmi szerezetek és az egyházak, hogy
segítsék a nehéz helyzetbe került embertársaikat” – mondta
el a képviselő. Így támogatást kap az önkormányzatok ez
irányú tevékenysége.
Aradszki András meglátása szerint most mutatkozik
meg, hogy a bajban pártállástól függetlenül tudunk hathatós segítséget nyújtani egymásnak.
E.Zs.

Kerti hulladék égetésének tilalma

A köztéri játszóterek lezárásáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdésében kapott falhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020.(III.11.) számú kormányrendeletre, valamint
a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tagjainak véleményére ﬁgyelemmel a következő döntés hozom:
2020. április 1.-től visszavonásig Sóskút teljes közigazgatási területén tilos az avar és egyéb más kerti
hulladék égetése szabadban, és tüzelőberendezésben
egyaránt.
A belterületi lakóingatlanoknál keletkezett olyan
kerti hulladék elszállításáról, amelyet az Érd és Térsége
Hulladékkezelési Nonproﬁt Kft. (ÉTH ÉRD) a normál
rend szerint nem tud elszállítani, a veszélyhelyzet megszűnése után az önkormányzat fog gondoskodni.
König Ferenc
polgármester

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó koronavírus-járvány megelőzése,
illetve következményeinek elhárítása, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet miatt, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva során teendő intézkedésekről szóló 45/2020.(III.14.) kormányrendeletben
biztosított hatáskörömben eljárva a Tulipán utcában és
a Milleniumi Emlékparkban lévő gyermek- és felnőtt
játszótereket, valamint a szabadtéri sportpályákat (kosárlabdapálya) 2020. március 18-tól (szerdától), visszavonásig terjedő időtartamra lezárom.
Felhívom mindenki ﬁgyelmét, hogy aki a lezárt játszótereket, sportpályát használva a rendelkezést megszegi
szabálysértést követ el és eljárás indítható ellene!
König Ferenc
polgármester
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Ajándék maszkok a Szlovák Önkormányzattól
Éppen elindult az év, megtartotta első
összejövetelét a Sóskúti Szlovák Klub,
máris komoly kihívás elé néztünk. A
koronavírus megjelenése hazánkban
és terjedésének visszaszorítása érdekében a klub foglalkozásai szünetelnek. Úgy gondoltuk mi mégis szeretnénk valahogy segíteni, otthonunkból
is támogatni a sóskútiakat! Így jött
egy önkéntesünk ötlete, hogy mi is
varrjunk mosható maszkokat a lakosság számára! Közös munka lett belőle,
egy lelkes önkéntes varrja, testületünk
tagjai pedig a kommunikációban, a
jelentkezések
adminisztrációjában,
kiosztásban vagy az eljuttatásban segédkeznek! Első körben a Szlovák
Klub tagjainak és a Coop élelmiszerüzlet dolgozóinak juttattunk a házi-

lag varrott maszkokból. Ezután elterjedt a híre és a közösségi oldalunkon
is hírt adtunk a lehetőségről. Azóta
is folyamatosan keresnek minket az
emberek! A mai napig (ápr. 6.) közel
600 db maszk talált gazdára a sóskúti
lakosok között!

Vásárlási tapasztalatok
A boltokból a vásárlók kortól függő
kitiltása egy kicsit számomra furcsára sikeredett. Más országokban tőlünk nyugatra ezt úgy oldották meg,
hogy kortól függetlenül lehet menni
vásárolni, de egy családból csak egy
fő, és több helyen a kesztyű, a maszk
viselését kötelezően előírják.
És itt nálunk mit látok: reggel, amikor az éjszakai takarítások után az
áruházak kifertőtlenítve, kitakarítva
kinyitnak, az emberek egymást taposva tolonganak, hogy bejussanak,
nagyon sok helyen negyed órákat
is, vagy még többet kell várni, amíg
egyáltalán bevásárlókocsihoz jutnak,
vagy be tudnak jutni az áruházba.
Két-három órájuk van a családoknak,
hogy bevásároljanak. 9 óra előtt mindenkinek el kel hagynia az áruházat,
miután teletüsszögték, teleköhögték,
teleköpködték az eladóteret. Az így
„felkészített” terepre ráengedik a idős

embereket. És ott mit látok, mivel Miniszterelnök urunk engedélyezte számukra a három órás bevásárlási időt,
ezt nagyon sokan ki is használják.
A legtöbb vásároló ilyenkor kesztyű és maszk nélkül lehetőleg kettesével férj-feleség elkezd sétálni az
eladótérben. Abba az eladótérben,
amit már az előző órákban a leírtak
alapján rendesen előkészítettek. Minden zacskót, árut áttapogatva, kényelmesen sétálva a péksüteményeket
ellenőrizve, hogy frissek, ráérősen
shoppingolnak.
A baráti üzletvezetőt megkérdezve
egy idős személyről elmondta, hogy
már több mint másfél órája sétálgat a
pultok között és miután mögém beállt, kosarában négy szem banán és
egy csomag retek volt.
No comment.
*

A felajánlásunk ezután is áll, az ingyenes maszkokért (fejenként egy darab mosható) lehet jelentkezni Patocskai Nikolettnél (tel.: 06209622024)!
A továbbiakban is számíthatnak
ránk és kérjük, vigyázzanak magukra!
Patocskai Nikolett

Nagy gondot okoz az a rendelkezés,
amit a kormány további korlátozásként bevezetett, hogy egy bizonyos
idősávban lehet csak az élelmiszerboltba bemenni. Megkerestem ezzel
a problémával már több hivatalt, nem
igazán fogadókészek más javaslatokra
és észrevételekre. Az idősek reggeli
ellátása után a dolgozók – ez legyen a
gondozóközpontban lévő személyek,
vagy a hivatalban lévők – az időseknek
az élelmiszereket és gyógyszereket
nem tudják beszerezni, mert ki vannak tiltva a boltokból 9-12 óra között.
Mivel az időpont után már az ebédet
kell megoldani, ezért órisái problémát
jelent a három órás kitiltás. Meg kellene a kormánynak vizsgálni, hogy a
közfeladatot ellátó személyek ekkor is
bemehessenek vásárolni. Itt nem csak
a gondozókra gondolok, hanem azokra
is, akik szolgálatuk közben más időpontban nem tudnak bemenni. Mentősök, tűzoltók, rendőrök és mindazok,
akiknek az a feladata, hogy a lakosságot ellássák és védjék.
König Ferenc

Az Andreettiben történt
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Gondolatok az Andreetti Iskola
bezárt ajtói mögül…
Ezt a helyzetet mi hogy éljük meg? Mi pedagógusok…
Nehezen. A kezdeti nehézségek után, amikor az ember
gondolkodik, nem akarja érteni ezt az egészet.
Mi megalkottuk az Andreetti munkarendjét, napirendjét!
Nagyon büszke vagyok, és óriási hálával, köszönettel tartozom a tantestületünk minden tagjának és az alkalmazotti
közösségnek. Támogatóan, megoldást keresve dolgoznak a
kollégák azóta is nap, mint nap. Ki otthon, ki az iskolában.
A szülőknek is köszönöm, hogy a digitális munkarendet elfogadva, segítik a gyermekeiket ezen az új úton.
Sóskút és Pusztazámor Önkormányzatának is köszönöm
a folyamatos jelenlétet és segítségnyújtást!
De, nekünk…!
Hiányzik a gyerekek érdeklődő szeme, kérdéseik, a
nemtörődömségük, a kedvességük, a „pimaszkodásaik”,
az állandó érthetetlenségük, az értő ﬁgyelmük, a szuper
gondolataik, a mosolyuk, a durcás tekintetük, a..., ! Tehát
hiányzik a GYEREK.
Aki ott van, de most nincs, a visszatekintés-de most
nincs, aki beszél, de most nem, a kétségek, ami most nagyon sok van. Mi lesz? Hol vannak? Biztonságban? Mikor
találkozunk?
A „Viszontlátásra” most mást jelent már. Mikor lesz és
kivel? Nagyon várjuk.
A levelekből ítélve, mi is hiányzunk gyerekeknek, ez jó!
Felértékelődött minden, egy simogatás, egy mosoly, egy
kedves szó, egy támogató tekintet…
Most minden más jelentőséget kap. Ami eddig kevésbé
volt fontos, átalakult.
Hol az ember? Csak e-mailek, képek, videók.

Változtatnunk kell, a természet mondja. El kell gondolkodnunk, át kell alakítanunk eddigi életünket. Fontossági
sorrendet kell felállítanunk!
Oda kell még jobban ﬁgyelnünk egymásra!
Lehet, hogy nem fogjuk felismerni a szimultán verselést,
nem tudjuk megkülönböztetni a különböző molekulákat,
de össze kell fognunk egymás kezébe kapaszkodva, túlélve,
átgondolva, újrakezdve mindent. És akkor jó lesz, sikerülni
fog. „Csak” embernek kell lenni mindenkinek!
„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”
(Arany János: Domokos napra)
Vigyázni környezetünkre, megbeszélni az életet, a jövőt,
az újra kapott lehetőséget. Ehhez bátorság és erő kell.
„Tudd, hogy bármi váratlan érkezik az életedbe,
az Isten ajándéka,
és biztos, hogy hasznodra lesz,
feltéve, ha maximálisan kiaknázod.
Csak az okoz majd gondot a számodra,
amire a saját elképzelésed alapján
te magad törekszel.”
(Brandon Bays: Belső utazás)
Ezt kívánom mindenkinek, hogy becsüljön meg minden
napot, órát, percet. És ne felejtsen! Mert a múltból tudjuk
építeni a jövőnket, és lesz jövőnk!
Ha úgy akarjuk, KÖZÖSEN!
Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánva:
Kuzselné Schóber Ágnes
Andreetti Károly Általános Iskola,
és AMI intézményvezetője
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Mit gondolok én a koronavírus helyzetről?
Az iskola tanulói írták

Mikor először kimondták a TV-ben,
hogy az iskolák bezárnak, el sem akartam hinni. Azt hittem, hogy úgysem
fogják bezárni, mert akkor évet kéne
ismételni, de előhozták az online oktatás ötletét. Ami eddig kisebb-nagyobb
sikerrel jár. Azt nem mondom, hogy
tökéletes, mert erre még szerintem senki sem volt felkészülve, ez látszik is.
Nekünk hála égnek csak egy facebook
csoportba kellett belépnünk, de a testvéremnek nem túl egyszerű. Neki minimum öt helyre kell belépnie, és különböző programokat letölteni, hogy tudja
gyakorolni az anyagot. Vagy éppen így
megcsinálni a házi feladatát. De amiben
csak tudok, állok segítségére. Most már
vásárolni is kevesebbszer megyünk, és
előtte mindig megbeszélik a szüleim,
hogy hova lenne érdemes menni. Szóval
nekünk így telnek a mindennapjaink itthon ebben a helyzetben.

*
A hétköznapi élet nagyon megváltozott, mióta elkezdődött a vírus.
Először csak más országokból hallottam, nem foglalkoztam vele túl sokat, biztosan lecseng 1-2 hét múlva.
Mostanra viszont elkezdtem aggódni.
A családom miatt nem, tudom, hogy
nem mennek sehova, nem kapják el.
Inkább a ballagás, a nyár foglalkoztat.
Tudom, hogy másoknak rokonai halnak meg, barátai, nagyszülei és ezek
miatt kellene szomorúnak lennem,
kicsit rosszul is érzem magam emiatt.
De ha belegondolok, hogy alig 2 hónap van hátra az utolsó évemből ezzel
az osztállyal, az iskolával, ha belegondolok, hogy nem lesz ballagásunk
vagy idén nem mehetek le Balatonra,
amit a legjobban várok minden évben,
nagyon elszomorodom. Hiányoznak a
barátaim, nem csak az osztályból, hanem Pestről, meg Ancsi, Lolo, akikkel

amúgyis keveset tudtam csak találkozni.
Ezeket leszámítva annyira nem
rossz otthon. Amúgysem szoktam túl
sok helyre menni és több ideig tudok
aludni, én osztom be az időmet. Sokkal többet vagyok a családdal, a macskákkal is többet tudok foglalkozni.
Több időm van hegedülni, nem kell
hetente 3-4 órát utaznom Pestre meg
vissza. Tanulni is könnyebb, nem vesz
el túl sok időt, bár nem tanulom meg
annyira a dolgokat, mint az iskolában,
nem tudom, hogy ez mennyire jó dolog. Kicsit unatkozom, napról napra
ugyanazokat a dolgokat tudom csak
csinálni. Filmet szoktam nézni általában vagy rajzolni. Mostanában tudok
menni futni is, de csak akkor enged el
apukám, ha nem találkozom senkivel.
Szeretném már, hogy vége legyen
ennek az egésznek és minden olyan legyen, mint előtte. Nem hiszem, hogy
sokáig bírom ezt így.

*
Egyik pénteki napon, amikor néztünk
egy műsort a családdal, hirtelen félbeszakította a miniszterelnök beszéde.
Amikor bejelentette, hogy jövő héttől
bezárják a sulit.
Mivel elég veszélyes volt a koronavírus ezért, gondoltam, hogy a végén
ez bekövetkezik. Nekem először egy
kicsit fura volt ez a helyzet. A megszokott életünk teljesen megváltozott.

Mi eddig a családdal sokszor voltunk
színházban, meg moziban, és játszótéren is. Most egész nap itthon vagyunk
együtt. Ami nem változott, hogy sok
időt töltünk együtt. Most már kevesebbet megyünk a boltba is, mert oda is inkább Apa jár, de ha mégis el kell menni
valamiért, akkor Anya, megy be egyedül maszkban. A vírus és a szigorítások miatt sokkal egészségesebb lett a
Bolygó. Pl. kevesebb repülő indul, nincsenek turisták, ezért a víz melletti városokban tisztább lett a tenger, óceán,
folyó, stb. Annak örülnék, ha miután
minden újra indul, az emberek jobban
vigyáznának a környezetre! Mi biztosan ezt fogjuk tenni! Ez is elég ijesztő nekem, hogy az emberek maszkban
járnak! Ami nagyon hiányzik azok
az osztálytársaim, mert minden szünetben együtt vagyunk, és a tanárok,
pedig azért mert ők tartották a legjobb
órákat pl.: matek, irodalom, töri… De
ennek a helyzetnek jó oldala is van,
hogy nem kell cipelni a nehéz táskát és,
hogy gépen dolgozhatok! Nekem így
az órák is kicsit hosszabbnak tűnnek.
Próbálom beosztani úgy a napomat,
hogy mindennel időre végezzek. Néha
nem sikerül. Remélem, hogy a suli meg
a játszótér is hamarosan kinyílik!
Egyik nap megkértem Apukámat,
hogy nyomtasson ki nekem olyan lapokat, amin a maradj otthon! – olvasható.
Ma, miközben mentünk a boltba, majdnem mindenki postaládájába raktam
egyet! Remélem, és azt szeretném látni,
hogy ezt mindenki betartja! És akkor
nem kell a 7. osztályt is online tanulni.

*
Magamra nézve nem félek a koronavírustól, de az idősebb polgárokra életveszélyes is lehet. A digitális oktatás
jó, mert kicsit kevesebb a feladat, és
a tesi órákat megoldom trambulinnal.

Az Andreettiben történt

Sokat szoktam telefonálni haverokkal
és van, amikor kimegyünk és videózzuk magunkat trambulinozás közben
és vagánykodunk a trükkökkel, amiket
tudunk. Én meg vagyok elégedve ezzel
az egész iskola nélküli dologgal, mert
sokkal könnyebb így a házit ellenőrizni. Kevesebb feladatot kapunk, mint
amennyit órán dolgozunk és könnyebb
őket megcsinálni. A család egyre többet van együtt, de sajnos mamáékhoz
egy jó darabig nem tudok menni. A
nővéreim nem jöhetnek át, mert anya
fél, hogy magukkal hozzák a koronavírust. A bezártság rossz, de könnyen fel
tudom találni magamat az itthoni játékokkal, munkákkal. A kaja ﬁnom és a
bevásárlásból anyáék úgy térnek haza,
mintha apokalipszis lenne odakint.
Az e-mailes megoldás kiváló, mert
egyszerű és nagyszerű visszaküldeni az anyagot, és annál nincs is jobb,
mint amikor a tanárok pozitív visszajelzést adnak a munkámra.

*
Nekem ez az egész helyzet nem igazán
tetszik. Így sokkal nehezebb a tanulás és
bonyolultabb is, de valahogyan megoldom. Nagyon rossz, hogy nem láthatom
az osztályt az iskolát és a tanárokat sem.
Legjobban a csáladtagjaim hiányoznak,
mert azért valljuk be, hogy 3 hét után jó
lenne megölelni őket (papáék, mamáék,
unokatestvéreim stb.). Ez a helyzet nagyon nehéz lesz az embereknek, nagyon
óvatosnak kell lennünk, nehogy megtapasztaljuk mi is.
Ami még nekem hiányzik az a kintlét. Elmenni sétálni, bevásárolni és
meglátogatni a családtagjaimat. Persze az udvarra kimegyek minden nap,
de azért mégis jó lenne kiruccanni a
családdal valahova. Az itthonlét elég
érdekes, mert nem a megszokott napirendemet követem. Felkelni és elkészülni mostanában később szoktam.
Az iskolába menés és a szórakozás a
barátaimmal hiányoznak. Én eléggé
félek, hogy valaki elkapja ezt a vírust
közülünk, de mindent megteszünk ez
ellen. Nagyon óvatosak vagyunk.
Én ezeket tapasztaltam eddig.
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In Memoriam
Ismét kialudt egy lámpás. Simóné Tóth Mária – mindenki Marika
nénije – már az égi iskolában tanít arra, hogy
szeressük az életet és
szeressük
egymást.
Nem volt könnyű élete.
Szülei családfenntartó
munkáiban már apró
gyermekkora óta részt
vett. Voltak álmai, és ezek megvalósítására céltudatosan és kitartással
törekedett.
Tanulni és tanítani – ez az alapelv
vezette egész életén át.
1947-ben született egy Tolna megyei kisvárosban Mözsön. Középiskoláját a Budai Nagy Antal Gimnáziumban kezdte, majd az érdi
Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
fejezte be. Tanítói oklevelét az Esztergomi Tanítóképző Főiskolán kapta 1978-ban.
Ettől kezdve csak a hivatásának
és gyermekeinek – Judit és Rita
– élt. Tanított Érden, Százhalombattán, Sóskúton. Érden hosszabb

ideig igazgatóhelyettes
is volt, mivel munkáját
mindenhol elismerték
és megbecsülték. Betegsége megakadályozta az aktív munkavégzésben, de számára a
legnagyobb elismerést
az jelentette, hogy volt
tanítványai születésnapján, névnapján 3040 év távlatából is megkeresték,
köszöntötték.
Az irodalmon, zenén túlmenően
élete minden percét áthatotta a természet szeretete és tisztelete.
Sok buktatón keresztül sem kopott meg hite Istenben és az emberekben. Alapelve volt a szeretet és
jóság. Élete példaértékű, igazi humanista volt.
Ez év március 10-én távozott közülünk.
Emlékét megőrizzük!
„… a szeretet gyertyái túllobognak a sírok titkos világán is, és el
nem múlnak soha, de soha.”
(Fekete István)

Facebook
Elindítottuk az
önkormányzat
Facebook oldalát. Az önkor má ny zatnak ezzel az
a célja, hogy
minden felületen megjelenjünk aktuális híreinkkel, információkkal.
Azok, akik nem olvassák az újságot,
vagy nem nézik az önkormányzat
honlapját, ez is egy lehetőség a tájékozódásra.

Ügyintézésre ezt a felületet azonban nem használjuk. Hivatalos
ügyeiket továbbra is a szokásos
módon intézhetik, jelenleg a veszélyhelyzetre tekintettel elsősorban
telefonon, e-mailben, ügyfélkapun,
cégkapunk keresztül.
A bejegyzésekhez történő hozzászólásokra válaszolni nem tudunk,
erre nincsen kapacitása az önkormányzatnak, kérjük, hogy ezt vegyék ﬁgyelembe.
Önkormányzat
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Könyvajánló

Mesélő kövek
Kétnyelvű könyv a szlovákiai várakról
77 szlovákiai vár, várkastély történeti sorsleírása és színes fotója szerepel Pusztay Sándor néhány hónapja a Kornétás Kiadó gondozásában megjelent új könyvében, abból a 250-ből, amely valaha a régi
Felső-Magyarország, a mai Szlovákia területén állt és áll. Ez szinte
egyedülálló. Aligha van még egy ország, ahol egy négyzetkilométerre
több vár és kastély jutna, 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. 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 szöveg és a csaknem
ötszáz fotó jól egészíti ki egymást. Jó
megoldás a várak mai látványba applikált egykori kis látkép a régi szép-

ségről – együtt a két kép sokszor igazi
drámát mond el: ilyen volt, ilyen lett.
Ez tematikus útikönyv: ha várakat
akarsz látni, itt meg itt találod őket.
Bédekker is kell, és tematikus útikönyv is – ilyen volt Pusztay Sándor
előző könyve, a szlovákiai zsinagógákról szóló albuma is.
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 XIX. század második
felében, s a XX. század elején is nagy
kultusza volt a múlt idők tanúinak,
a váraknak, várromoknak. Érdekes,
az antik művészt nem érdekelte a táj
– talán mert benne élt, és éppen önmaga felfedezésével volt elfoglalva. A
tájat középkori európai festészet sem
ismerte, a reneszánszban is sokáig
csak mint háttér jelenik meg. Igazán
a klasszicizmus még inkább a romantika kora fedezte fel, s a tájképfestészetben külön iskola alakult ki, ahol a
várrom volt a táj fő motívuma.
A táj, a háttérben magasodó hegytetőn felsejlő várrommal önmagában
is nagyon szép festői motívum, de a
romnak mindig volt szimbolikus jelentése is. Elsősorban a történelemről
regélnek a romok, de van általánosabb
jelentésük is. Hogy az ember alkotta építmény tulajdonképpen a hegy
szerves része, egykor büszke koronája
– legtöbbször ugyanabból a kőből készült, mint maga a hegy. A rom pedig
olyan, mintha a köveit egyenként venné vissza szép lassan a természet.

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 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 felső-magyarországi 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.”
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. A kiegyezés táján valósá-

Könyvajánló

gos mozgalom alakult ki a várak megismertetésére. Mednyánszky Alajos
egymaga 300 várról gyűjtött adatokat,
s ugyanúgy végigjárta a magányos
csúcsokon álló felső-magyarországi
lovagvárakat, mint szerzőnk, csak ő
főképp gyalog. 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, 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, a vállalkozó kedvűeket pedig arra ösztönzi, meg
kell nézni élőben is: a holt köveket
élőben is látni kell. A másik kivételes
erénye a könyvnek a leírások tömörsége és információgazdagsága. A rövid
leírások átélhető képet adnak a vár
vagy kastély hadászati és tulajdonlás-
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történetéről – 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.
Elképesztő szépségeket látunk: a
természet és az ember közös alkotásait. A kedvenceim: Árva (Orava),
Dévény (Devín), Fülek (Filakovo),
Nagybiccse (Bitca), Nyitra (Nitra), Pozsony (Bratislava), Somoskő (Somoska), Végles (Víglas), Zólyom (Zvolen),
Trencsén (Trencín). Van, hogy a nézőpont teszi még különlegesebbé, és van
jó pár olyan gyönyörűség, amelyről
sosem hallottam: köztük Márkusfalva
(Markusovska), Zólyomlipcse (Lupca). Aztán ott vannak a „bús düledékek”, a romok, melyek máig őrzik az
egykori szépség és nagyság nyomát
– vagy ha nem őrzik, láthatjuk a kis
képeken: milyen volt Ajnácskő (Hajnácka), Sáros (Saris) vára, Sóvár (Solivar), a szalánci (Slanec) vár, Szepes
(Spíska) vára, Vinna (Vinné).
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Jó, hogy a szerző nem fél a legendáktól, boldogtalan szerelmesekről,
a vártoronyba befalazott hűtlen aszszonyoktól. Több érdekes történetet
olvashatunk a könyvben.
A leírásokból látjuk, hogy a várkastélyoknak nagyobb az esélye, mert van
másik funkciójuk is: lakni lehet bennük. Leginkább az az épület marad
meg, amelyet laknak, s ha megmaradt,
új funkciót kaphat, mint múzeum, levéltár, kiállítótér, mint exkluzív szálloda.
Hogy lesz a várból várrom? Lerombolják az ostromlók, tatár, török,
német, de rombol, ha kell Thököly és
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. De a várromok állnak, haszontalanul, de szépen. Vagyis nem haszontalanul.
Szále László
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Sóskúton történt

Félkrajcár Alapítvány a sóskúti óvodásokért
Óvodánk alapítványa – a Félkrajcár
Alapítvány – hálásan köszöni azoknak, akik adójuk egy százalékát az
eddigi években is nekünk adták. A
Sóskúti Híradóban és a közösségi oldalakon folyamatosan beszámolunk
aktív tevékenységünkről.
Kövessenek minket 2020-ban is!

Alapítványunk célja

Alapítványunk tevékenysége

A sóskúti óvoda eszközbeszerzéssel és
rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása.

Az óvoda működtetéséhez szükséges
tárgyi eszközök beszerzése, felújítása. A gyermekek számára játékok és
készségfejlesztő eszközök beszerzése.

Köszönjük, hogy idén is támogat
minket!
Az alapítvány kuratóriuma
és a sóskúti óvodás gyerekek
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Kedves Sóskúti lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy megnyitottuk
zöldség és gyümölcs üzletünket
Sóskúton a Fő utca 34 szám alatt (a pékség mellett).
Naponta frissülő cca. 160 féle zöldséggel
és gyümölcsökkel várjuk kedves vásárlóinkat.
Egyedi igényeket kiszolgálunk és előrendelést is
fel tudunk venni.
Sóskút területén 5.000 Ft rendelés felett ingyenes
a házhozszállítás. Tárnok-Pusztazámor-BiatorbágyÉrd-Budaörsre a kiszállítás 5.000 Ft rendelés felett
+400 Ft.

Elérhetőségeink: www.mmzoldseg.hu | információ: 06-70 671 0194
Jelen hirdetés felmutatásával egyszeri 10% -os nyitási kedvezmény felhasználására válik jogosulttá.
Várjuk Önöket szeretettel!

RÉGI KIS FALUNK
Régi kis falunkból
takaros község lett,
Ám szívemhez mégis
a múlt áll közelebb.
Gyermeki emlékek
helyét ha keresem,
Minden megváltozott,
már nyomát sem lelem.
Szépülés, változás
olyan fura mindez,
Rengeteg amit ad,
mégis sokat elvesz!
Tormássy Erzsébet
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TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

