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Egészség

Segíthetnek-e a gyógynövények
vírusos légúti megbetegedések esetén?
Az elmúlt hónapokban gyakori téma
volt a médiában és a magánbeszélgetésekben az új típusú inﬂuenza kezelése
és megelőzése. Szeretném felhívni a
ﬁgyelmet néhány gyógynövényre, melyek hasznosak lehetnek a megelőzésben, a szervezet és az immunrendszer
felerősítésében és a tünetek enyhítésében. A termékekről bővebb tájékoztatás a www.gyogyfu.hu oldalon található. A gyógynövények kiegészíthetik,
de nem helyettesíthetik az orvosi ellátást és gyógyszeres kezelést!

Vírusgátló (antivirális) hatásúak
Körömvirág, zöld tea, indiai kurkuma
gyökér, piros kasvirág, fokhagyma,
gyömbérgyökér

Általános erősítő (roborans)
hatásúak
Homoktövis, csalánlevél

A fentiek közül teakeverékben
kapható immunrendszer-erősítők
Vitál-Mix: zöld tea, gyömbérgyökér,
ázsiai ginszeng gyökér
Immun-Testőr: keserű narancshéj, kínai kúszómagnólia termés, rózsagyökér, tajgagyökér

A fentiek közül étrendkiegészítőként kaphatók
Immunrendszer erősítők
Körömvirág, piros kasvirág, zöld tea,
réti legyezőfű, ázsiai ginszeng gyökér,
szibériai ginszeng gyökér(tajgagyökér), rózsagyökér (Rhodiola rosea),
kínai kúszómagnólia termés (Schisandra chinensis)

Gyulladásgátló hatásúak
Cickafarkfű, kamillavirág, réti legyezőfű, csalánlevél, orvosi zsálya levél,
szurokfű, bazsalikom

Homoktövis kapszula: homoktövis
termés por
Kurkuma-Gyömbér-Fokhagyma
kapszula: porított indiai kurkuma
gyökér, gyömbérgyökér, fokhagyma
Lukács Gábor
minőségbiztos, termékfejlesztő
Gyógyfű Kft.

Önkormányzati hírek

Mindenszentek és Halottak napja
A halottakról való gondoskodás a vallástörténeti kutatások szerint ősidőktől fogva mindenütt megtalálható jelenség. 998 óta ünnepli az Egyház a halottak napját miután Mindenszentek ünnepén az Egyház a mennyország
szentjeiről, másnap az összes megholtról is megemlékezik, vagyis máshogy fogalmazva ez a szenvedő egyház
ünnepe, melyet november 2-án tartunk. Ezalatt a tisztitótűzben, vagyis a purgatóriumban lévő lelkeket értjük.
Olyan emberek, akik már meghaltak, de még nem jutottak be a mennyek országába. A halál gondolata a mai
világtól messze áll, pedig, ha az ember megszületik, az
életében egyetlen biztos pont a halál. A földi életünk végére tudatosan kell készülnünk. Hiszen nincsen garancia
se ﬁatal, se idős számára, hogy ha lefekszik a nap végén,
a következőre fel fog kelni. Ha valakit hirtelen ér a halál, nem mondhatjuk ki egyértelműen, hogy üdvözült-e,
vagy elkárhozott-e. Isten viszont mindennap, minden
embernek nyújtja segítő kegyelmét, hogy életében, halálában, hogy jó ember, jó keresztény legyen.
A megdicsőült egyház alatt azokat az elhunyt személyeket értjük, akik már a mennyekben vannak, vagyis üdvözültek. Akik üdvözültek, őket hívja a katolikus
Anyaszentegyház szenteknek. Ő róluk emlékezünk meg,
ünnepeljük őket november 1-én, Mindenszentek ünnepén.
K :M
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Valaczkay Gábor – Magyar Eszter
Sárdi Bence- Bozsó Fruzsina
Pénzes Dezső- Pándi Viktória
Pénzes Balázs- Jónás Elizabeth

Elhunytak:
Szüts Ágostonné született: Kúzsel Etelka (1931)
Biri Sándorné született: Kovács Mária (1955)
Szekeres Erik (1986)

Halottak napjára
Temetőknek kis kapuja
éjjel-nappal nyitva áll,
Sok szeretett elhunyt testvér
nyugvóhelyén csendben vár.
Sírjuk előtt hajtsunk fejet,
s mondjunk értük hő imát,
Lelkük hona legyen az Ég,
most és örök időkön át.
Tormássy Erzsébet

A küzdő, vagyis a zarándok egyház alatt azokat a keresztény embereket kell érteni, akik még itt a földön
élnek és képességeikhez mérten igyekeznek többé-kevésbé megfelelni lelkiismeretük szavának.
Meghalt, de megdicsőült szeretteink, akik a szentek
társaságában vannak, a mennyek országából imádkoznak értünk, ezeken az ünnepeken nekünk is imáinkba
kell foglalnunk elhunyt szeretteink nevét, hogy a mindenható Isten árassza rájuk üdvözítő kegyelmét és legyen végtelenül irgalmas és igazságos is egyben.
Sisa István Lénárd atya

XVIII. évfolyam 8. szám
2020. október

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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Önkormányzati határozatok
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
szeptember 4-én, és szeptember 7-én megtartott rendkívüli ülésein hozott határozatok:
64/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyszerű
közbeszerzési eljárást indít Sóskút – egyesületi ház építése
projekt tárgyában. Bírálati szempontként a következőket határozza meg:
Bírálati szempont

súlyszám

Kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt
többletjótállás időtartama (hónapokban, 0-24
hónap között kerül értékelésre)

15

M/2 alkalmassági feltételre megjelölt szakember
36 hónapon felüli többlettapasztalata (hónapokban
megadva, max. 60 hónap kerül értékelésre)

10

Késedelmi kötbér mértéke (teljes nettó ajánlati ár
%-a / nap, 0,1–1% / nap között kerül értékelésre)

5

Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft)

70

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
közbeszerzési és szükség esetén műszaki szakértő megbízásával gondoskodjon az eljárás megindításáról, a lehetséges
legrövidebb időn belüli lebonyolításáról és a döntési javaslat
előterjesztéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
65/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal 2014. megkötött
együttműködési megállapodást a 2019-2024 ciklus idejére
változatlan tartalommal megerősíti. Amennyiben az együttműködési megállapodás módosítása törvénymódosítás miatt
válik szükségessé, felhatalmazza a polgármestert a szükséges
változtatások átvezetésére.
66/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020/2021
nevelési évre vonatkozóan támogatási megállapodást köt a Beszélj Velem Alapítvánnyal, hogy 1 fő sóskúti gyermek sajátos nevelési igényű ellátását biztosítsa, az önkormányzat költségvetésének terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás megkötésére.
67/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 877 és 878 hrsz. alatti területek
megközelíthetősége érdekében elviekben kész együttműködni

az Ady Endre utcai magánút kialakításában. Az út megfelelő
szélességű kialakításához kész önkormányzati területet is átadni. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
68/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a sóskúti plébánia épülete és templom közötti útszakasz mentén vízelvezető árok felújítására az út mindkét oldalán.
69/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Biatorbágyi Egészségház részére felajánlja, hogy
250.000 Ft támogatást nyújt vénaszkenner beszerzésre, amenynyiben az egészségház körzetébe tartozó önkormányzatok szintén hozzájárulnak a költségekhez.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
70/2020. (IX.4.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében
500.000 Ft-ot különít el az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére, ózongenerátor vásárlásra. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy kérjen árajánlatot és 7 db ózongenerátor
készüléket megrendelje.
71/2020. (IX.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozatlan
időre szóló megállapodást köt Borosné Lupuk Erika vállalkozóval, hogy a sóskúti állandó lakóhellyel rendelkező nyugellátásban részesülő lakosok közül aki igénybe kívánja venni, a háznál
történő vérvételt és egyéb laborvizsgálatokhoz szükséges mintavételt elvégezze. A képviselő-testület a szükséges költségeket
az önkormányzat költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza
a polgármestert a megállapodás megkötésére.
72/2020. (IX.7.) sz. képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
a Konstruál Kft. és Szabó Péter egyéni vállalkozó árajánlatát
az általános iskola parkolójának, az óvoda parkolójának és a
kosárlabda pálya világításának megvalósítására. Mindezekre,
valamint a szükséges lámpatestek beszerzésére 5.000.000 Ftot biztosít az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések megkötésére és
a munka megrendelésére.
König Ferenc s.k.
polgármester

dr. Újházi Miklós s.k.
jegyző

Önkormányzati hírek
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Testületi ülés után
Megkérdeztük a polgármestert

Október 16-án délután – lapunk
nyomdába adása előtt – interjút kértünk König Ferenc polgármestertől, a
település előtt álló feladatokról.
Joggal vetődött fel, miért kellett egy
rendkívüli képviselő-testületi ülésen
sürgősen összehívni a képviselőket?
– Van néhány dolog, mindig egy
önkormányzat életében, ami nem tűr
halasztást. Nagyon rövid időn belül
döntést kell hozni, mint a mai napon is
– kezdte a beszélgetést König Ferenc
polgármester.
A legsürgősebb döntés pedig a 8104.
és a 81107. jelű utak csatorna nyomvonalának a helyreállításával kapcsolatos
munkák árajánlatának elfogadása. Mint
minden helyi lakos tapasztalja, hogy
vannak még olyan útszakaszok ahol a
végleges helyreállítás a csatorna-beruházás után nem valósult még meg.
Ez értendő a Bajcsy-Zsilinszky utcára,
a Kossuth Lajos utcára, a Fő utcára,
Mártírok útjára, és a Petőﬁ utcára. Ezek
helyreállítása a hatóság által ránk rótt
kötelezettség, feltétele volt a csatorna
építés engedélyének. Pályázatot írtunk
ki ezeknek az utcáknak a helyreállítására, többen már láthatták is, az útpályán
lévő felfestéseket, melyek a helyreállítás
határait jelölték ki. Az árajánlatok megérkeztek és mivel szeretnénk, hogy még
ebben az évben megvalósuljanak ezek a
helyreállítások, ezért sürgősen döntést
kellett hoznunk. Reményem szerint a
kivitelezővel aláírt szerződés után egykét héten belül a tényleges felújítás is
megkezdődik a tél beállta előtt.
Több kisebb ügyben is döntöttünk,
ilyen volt például utca elnevezés az
ipari parkban, községi ösztöndíjak
odaítélése, az október 23-ai megemlékezés iskolai műsorának támogatása.
Kiemelném, hogy az iskola tornatermi
szárnya mellé elkészült betonfogadóra
a testület megszavazta két irodakonténer – speciálisan erre a helyszínre

való kialakításával – megrendelését.
Úgy tűnik néhány héten belül már
elhelyezhetjük a helyszínen a tornatermemmel összekötve az új szertár
részt.
Téma volt még a képviselői és rendőrségi közös bejáráson elkészített köztéri kamerarendszer kialakításának és
a kamerák telepítésének helyszínei,
amelyet a bejárás után még a szolgáltatóval (DIGI) egyeztetünk, hogy azokon a megbeszélt helyszíneken technikailag felszerelhetők-e a kamerák.
A közös megbeszélések után tudunk
majd a kamerák között alkalmas egységeket rendelni.
Megtárgyaltuk még a kulturális csoportok és a sportolók kérését, hogy rövid határidővel valamilyen megoldást
találjunk az ő problémáikra, mely abból adódik, hogy az iskola épületében
csak a kötelező tanrendi órákat lehet
megtartani a járvány miatt, ezért minden egyéb foglalkozás más helyszínre
kell, hogy költözzön. Ezért vizsgáltuk
meg, a gazdaság volt kultúrházának a
téliesítését, melyet a tulajdonos hozzájárulásával alkalmassá tehetünk a
csoportok befogadására. Ez is a következő néhány hét fontos feladata lesz.
Megtárgyaltuk a zenekari próbaterem kivitelezésének helyzetét, amiről
elmondható, hogy az árajánlatokat
várjuk – ennek a határideje október

29-e – hogy annak tükrében kijelöljük
a kivitelezőt.
A képviselőket tájékoztattam, hogy
az Öreghegyi Meredek utcának a felújítását befejeztük (egy kis javítás még
szükséges) és újabb utcáknak a felmérést kezdtük meg, hogy akár még ebben az évben újabb jelentős útfelújítást
tudjunk végezni.
Ezen túlmenően tájékoztatást adtam
a képviselőknek arról az árajánlatról
melyet a lakosságnál keletkező használt étolaj összegyűjtésével foglalkozó
cég adott. A képviselő-testület támogatja a szerződés megkötését, hogy rövid határidőn belül az önkormányzat
udvarában kerüljön kihelyezésre egy
étolajgyűjtő tartály. Itt ennél a pontnál
merült még fel kérdésként a veszélyes
hulladékgyűjtés melyről igazgatósági
ülésen tárgyaltunk a hulladékgyűjtést
végző cég vezetőivel és ígéretet kaptunk, ha a géppark és az emberi munkaerő rendelkezésre áll, akkor még
ebben az évben egy gyűjtési napot
szervezünk. Sajnos konkrétabbat jelen
pillanatban nem tudok mondani, mivel
vezetőváltás történt a megbeszélések
után az ÉTH Hulladékkezelési Nonproﬁt Kft-nél, további tárgyalásokat
kezdeményeztem ebben az ügyben.
Még egy nagyon fontos kérdésben is
döntött a képviselő-testület. A döntés lényege, hogy mire a zenekari próbaterem
felépül, és a zenekar elhagyja a Polgárok
Házát, addigra lehetőség szerint legyen
engedélyezett tervdokumentáció a Polgárok Háza helyén felépülő új egészségügyi központról. A bontási terveket már
elkészíttettük, most már a szakértőkön
és a tervezőkön múlik, hogy mikorra
tudunk akár látványtervekkel is szolgálni a lakosság felé. Erről a témáról még
a következő újságszámokban úgy gondolom még részletesebben fogunk írni,
tájékoztatni.
Pusztay Sándor
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Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

A pályázatra azok a sóskúti állandó
lakóhellyel rendelkező életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a 2020/2021. tanévben teljes idejű
– nappali tagozatos, alapképzésben
(szakképzettséget, mesterfokozatot)
résztvevő felsőoktatási intézményben
hallgatók jelentkezhetnek.
A pályázatot az a résztvevő pályázó
nyújthatja be aki az EPER-Bursa (https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx) rendszerben regisztrált,
a pályázati űrlapot ott kitöltötte majd
azt kinyomtatva a szükséges igazolásokkal együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

A pályázatnak tartalmaznia kell, a
kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, az
oktatási intézmény iskolalátogatási
igazolását, a pályázóval egy háztartásban élők részéről (havi nettó) jövedelemigazolást (munkabér igazolása,
nyugdíjszelvény, adóigazolás, álláskeresési járadék igazolása, családi
pótlék összegéről igazolás, GYES,
GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás,
ösztöndíj, munkanélküli hivatal igazolása, stb...), szociális rászorulósági
kérelem.
A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely

melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap,
azaz két egymást követő tanulmányi
félév.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
König Ferenc sk.
Polgármester
dr.Újházi Miklós sk.
jegyző
Aradi Gergely sk.
Szoc.és Egü. Bizottság elnöke

Önkormányzati hírek
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Pályázati kiírás
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok

A támogatás mértéke
havi 5.000.-Ft/fő.
A BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételt a 2020/2021-es
tanévre a Sóskút Község Önkormányzata kiírja a következő szempontok
ﬁgyelembevételével:
Sóskúti lakosú, állandó lakóhellyel
rendelkező, életvitelszerűen itt élő,
hátrányos szociális helyzetű, nappali
tagozatos, alapképzésben, mesterfokozaton résztvevő, felsőoktatási intézményben hallgató, illetve felsőfokú
diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizet, pályázatott benyújtó hallgató részére.
Szociálisan rászorult az a pályázó,
aki a vele egy háztartásban, lakásban,
életvitelszerűen együttlakó, ott állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkezők egy
főre eső jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori összegének a
150%-át (42.750.-Ft) nem haladja meg.

A pályázat elbírálása során előnyt
élvez az a pályázó:
– aki árva vagy félárva,
– családjában levő eltartottak száma
három, vagy annál több,
– egyedül neveli gyermekét,
– családjában az egy főre eső jövedelem a legkisebb öregségi nyugdíjminimum 150 %-t nem haladja
meg,
– valamilyen betegségben szenved,
rokkant vagy családjában folyamatos ellátást igénylő beteg vagy
rokkant van,
– eltartója/szülője munkanélküli
vagy öregségi nyugdíjban részesül,
– nem részesül kollégiumi ellátásban.

A pályázatok benyújtási határideje
2020. november 5. napja.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa (https://ww.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx..) rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázó
elektronikusan tölti ki a nyomtatványt,
majd ezt kinyomtatva, aláírva nyújtja
be az önkormányzathoz a szükséges
mellékletekkel együtt.

Az ösztöndíj időtartama:
Kötelező mellékletek:
– „A” típusú pályázat a jelenlegi felsőoktatási hallgatók részére 10 hónap,
két egymást követő tanulmányi félév,
2020/2021. tanév második (tavaszi),
illetve a 2021/2022. tanév első (őszi)
féléve,
– „B” típusú pályázat a jelenleg,
2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőfokú intézménybe még nem nyert
érettségizettek, és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű, nappali
tagozatos felsőoktatási alapfokozatot,
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban akik 2020/2021.
tanévben először nyernek felvételt
felsőoktatási intézményben és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben
ténylegesen megkezdik. Időtartama
3x10 hónap, azaz hat egymást követő
tanulmányi félév.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag
ﬁnanszírozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján történik, amely a tanulmányi
eredménytől független.
A pályázati elbírálás ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ösztöndíjra
minden pályázati fordulóban újra kell
pályázni.

– felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021 vagy
2021/2022. tanév első félévéről,
– a pályázó és a pályázóval egy háztartásban, a lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező
személyek részéről havi nettó jövedelemigazolás, (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, APEH igazolás, álláskeresési járadék igazolása,
családi pótlék összegéről igazolás,
GYES, GYET, GYED, tartásdíj,
árvaellátás, ösztöndíj, stb...),
– kérem a szociális rászorultság igazolására,
A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
A pályázat csak az önkormányzat a
Támogatáskezelőhöz megküldött csatlakozási nyilatkozat elfogadása után
válik aktuálissá.
König Ferenc sk.
Polgármester
dr.Újházi Miklós sk.
jegyző
Aradi Gergely sk.
Szoc.és Egü. Bizottság elnöke
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Lakossági tájékoztató
Tisztelt Sóskúti Lakosok!
A sóskúti ipari parkban egy új beruházást készítenek elő a Donghwa Electrolyte Hungary Kft. megbízásából.
Az épülő ipari beruházás a biztonsági
jelentés alapján felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. A veszélyes
üzem hallatán, a veszélyes tevékenység
kifejezés miatt néhányan aggodalmukat
fejezték ki, valamint kérdések vetődtek
fel az új beruházás miatt. A jelenlegi
beruházási szakaszban általánosságban
tudunk választ adni azokra a kérdésekre,
amelyek a felső küszöbértékű veszélyes
üzem beruházásával kapcsolatban felmerültek.
Jogszabályi háttér:
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
A veszélyes anyag környezeti terheléséről hogyan tájékozódnak, vagy egy
esetleges balesetről a lakosság hogyan
értesül? Kell-e a településnek bármilyen
mérőállomást építeni vagy telepíteni?
A felső küszöbértékű veszélyes üzemen belül az üzemeltető köteles érzékelővel felszerelt meteorológiai, vegyi
riasztó és beavatkozó rendszert készenlétben tartani. Az üzem biztonsági
rendszerét, a technológiai folyamatot
a veszélyes áru szállítását és tárolását,
valamint a felkészülés megfelelőségét a
katasztrófavédelem iparbiztonsági, hatósági és polgári védelmi szakemberei
folyamatosan ellenőrzik.
Az ilyen tevékenységgel foglalkozó
üzemek környezetében a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatósága országos kiterjedésű,
magas rendelkezésre állású, redundánsan működő adatátviteli hálózatra épülő
meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó (Monitoring és

Lakossági Riasztó – MoLaRi) rendszert
telepít.
A MoLaRi-rendszer működésének
alapját az alábbi folyamat jelenti: a veszélyes ipari üzemben esetlegesen bekövetkező meghibásodás/baleset miatt
veszélyes vegyi anyag (gáz) kerülhet a
levegőbe, amelynek a koncentrációját a
telepített mérőszondák (monitoring végpontok) mérik, és ezzel párhuzamosan
jelzik az értéket a katasztrófavédelem
ügyeletén is. A 24 órás ügyeleti rendszerben működő katasztrófavédelmi
főügyeleten a mért adatokat kiértékelik,
majd szükség esetén a szirénarendszeren (riasztó végpontokon) keresztül az
érintett lakosságot riasztják, illetve értesítik a magatartási szabályokról.
Rendkívül fontos megjegyezni, hogy
a MoLaRi rendszert nem a vegyi üzemek jelentette fokozottabb veszélyeztetettség miatt építik ki, hanem a magasabb szintű üzemi felügyelet biztosítása
és a lakosság biztonsága érdekében!
A MoLaRi-rendszer folyamatos
üzembiztonságának fenntartása és ellenőrzése érdekében a rendszer részeit
meghatározott időszakonként tesztelik,
ezekről a tesztekről a lakosságot is értesítik. Ilyen tesztpróbák hallhatóak Budapesten a gyógyszergyárak, vagy akár
Százhalombatta, Pilisvörösvár települések üzemeinek, logisztikai parkjainak
környezetében.
A mérőállomások duplikálása teljesen
felesleges, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által üzemeltett rendszer MoLaRi
minden szükséges információval ellátja
az érintett települések lakosságát.
A település lakosinak védelmében
mit tesz az Önkormányzat? A biztonsági jelentés alapján a létesülő üzem
felső küszöbértékű veszélyes üzemnek
minősül, így a fent említett jogszabályok a települési önkormányzatnak a
feladatait egyértelműen szabályozzák.
Minden magyarországi település katasztrófavédelmi besorolással rendel-

kezik: a jelölése I., II. vagy III. Sóskút
jelenleg III. katasztrófavédelmi besorolásba tartozik, ez a legalacsonyabb
besorolás, ami az üzem tevékenysége
miatt megváltozik.
A polgármester katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatai
ugyanúgy megmaradnak, de kibővülnek: elkészítteti a település terhelésnek
megfelelő katasztrófavédelmi besorolását, valamint veszélyelhárítási tervét,
ellenőrzi polgárvédelmi felkészültséget
és beszámolót készít meghatározott
időszakonként a védelmi bizottság felé.
Az önkormányzat lakossági tájékoztató kiadványokat készít és meghatározott időszakonként külső védelmi
gyakorlaton vesz részt. A gyakorlaton
egy feltételezett, de bekövetkezhető
eseményt kell levezetni és egy szituációs gyakorlatban begyakorolni.
A felkészülés idején a településnek
külső biztonsági tervet, az üzemeltetőnek belső biztonsági tervet kell készíteni és jogszabály alapján meghatározott időnként gyakoroltatni.
A katasztrófavédelmi szempontból I.
és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármesternek közbiztonsági referenst kell kijelölni. A referens feladata a tervek elkészítése, naprakészen
tartása és kapcsolattartás az üzemmel,
valamint a lakosság tájékoztatása.
A településnek a társadalmi normáknak megfelelően növelni kell a bevethető technikai eszközök számát (áramfejlesztő berendezés, tűzoltótechnika
fejlesztése), valamint az egyéni és kollektív védőfelszereléseket (védőruhák,
légzésvédelem) a felkészülésben és a
védekezésben résztvevők számára.
Az önkormányzat és a beruházó cég
az üzem megvalósulásának fázisairól,
a termelés beindításakor az ott fellépő
veszélyekről folyamatosan tájékoztatni fogja a lakosságot.
Cserődi József
a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület parancsnoka

Civil élet
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Csillagjárás a Kálvárián
Ki ne gyönyörködött volna már egy
tiszta nyári éjszakán felnézve az égre,
hogy ragyog a sok-sok csillag. Jó
szórakozás megkeresni a Fiastyúkot,
vagy a Göncölszekeret. Emberi ésszel
felfoghatatlan dimenziók nyílnak ki,
milliárdnyi csillag, galaxisok, fényévek, végtelen. Lehet, hogy amit látok
már nem is létezik, csak még nem ért
ide a híre, még utazik a fény útján. Milyen pici porszemek vagyunk ebben a
gigantikus univerzumban, mennyivel
más léptékek érvényesülnek itt a Földön. Számtalan megválaszolatlan gondolat kavarog az emberben.
Gyerekkoromban ha sötétedés után
felnéztem az égre, felhőtlen éjszakán
csillagok fénylő garmadáját lehetett
látni, még a Tejút világosan fénylő
sávja is tisztán kivehető volt. A csillagok és a Tejút ma is ugyanúgy ott
vannak, mint akkor, de a köztéri világítások rohamos bővülésével egyre
nagyobb a fényszennyezés, ami állandó derengéssel vonja be az eredetileg

koromsötét égboltot. Emiatt csak az
erősebb fényű csillagok láthatók, a
halványabbak belevesznek a mindenségbe. Ismét szegényebbek lettünk valamivel, a fejlődés sok mindent ad, de
el is vesz ezt-azt.
Velem együtt sokan szeretik fürkészni a csillagos égboltot, ami nagyobb városokban reménytelen, de
faluhelyen nincs minden veszve. A
várostól távol eső, ritkán lakott vidékeken ma is sötét az égbolt, a Somogy
megyei Zselicen Csillagparkot létesített a SEFAG Zrt, ahol különféle nappali és éjszakai programokkal várják
az érdeklődőket.
De maradjunk Sóskúton. Itt észak,
észak-kelet felé Budapest fényei erőteljesen zavaróak, de Biatorbágy irányában holdfénymentes éjszakákon
viszonylag sötét az égbolt. Aki csillagokat szeretne fotózni, ez alapvető
feltétel. Egy ilyen éjszakán néhány
fotóklubos társammal felmentünk a
Kálváriára, felszereltük a fényképe-

zőgépet az állványra, és vártuk a teljes
sötétséget.
Különleges fotót szerettünk volna
készíteni, ahol a Föld forgása miatt
megelevenedik a sarkcsillag körül körívet húzó csillagok járása, amit szabad
szemmel nem láthatunk. Ehhez speciális technikára van szükség. Nagy
látószögű optikát kell tenni a gépre,
hogy az égbolt minél nagyobb szelete
látszódjon. Úgy kell beállítani a kompozíciót, hogy lehetőleg a sarkcsillag is
rajta legyen a képen, de ez nem feltétlenül fontos. Kell exponálni legalább 100
képet egymás után, (ez a fotó 115 expóból áll) 20mp-es expozíciós idővel, s
az első és utolsó felvételen az előteret
erős zseblámpával meg kell világítani,
melyekből a jobbikat kell felhasználni.
Az így készült képeket egy erre a célra
írt számítógépes program egyesíti egy
fotóvá, így láthatóvá válik a csillagok
útja, amit a fotózás ideje alatt megtettek a sarkcsillag körül.
Mátrai Sándor
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Sóskúton történt

Fúvósélet 2020 ősz
A nyár folyamán – a hosszú bezártság után – reméljük sikerült
kedves közönségünket az utóbbi
három polkadélutánunkkal megörvendeztetni.
Mindemellett
néhány olyan fellépésre is sor
kerülhetett, amelyek kicsit kivittek minket Sóskút határain túlra.
Augusztus 20-án, államalapító
Szent István Királyunk ünnepén, a templomkertben lezajlódott ünnepség után Pusztazámor
vendégei voltunk. Itt nemcsak a
hivatalos ünnepi program zajlódott, hanem egy különleges esemény is.
A település egyik nagy patrónusára, Dr.
Kmoskó Mihály néhai plébánosra emlékeztünk. Az ünnepségen a tudós pap
tiszteletére emléktábla szentelésre került
sor, amelynek szorgalmazója, anyagi
támogatója Páli Anna, – ahogy a községben legtöbben ismerik – Panni néni
volt. Köszönjük, hogy e szép feladatra,
– nevezetesen az ünnepségen való közreműködésre – zenekarunkat kérte föl,
valamint bőkezű adományával minket
is támogatott. De ugyanígy köszönjük
Pusztazámor Község Önkormányzatának idei támogatását is, amelynek
segítségével az idén legifjabb zenészeinkkel zenei táborozást tarthattunk két
alkalommal is. A két rövid tábor közül
az elsőt még júniusban napközi jelleggel itthon a próbatermünkben tartottuk,
majd augusztusban néhány napra a közeli Vértesboglárra tudtunk eljutni.
A sóskúti Búcsú alkalmából tartott
polkadélutánunk másnapján Dunaharaszti vendégei voltunk, ahol a helyi
együttessel, a Haraster Dorfmusik zenekarral közös térzenén mutatkoztunk
be az érdeklődőknek. Az eseménynek a
csodálatos környezetben fekvő Laﬀert
Kúria kertje adott otthont. Az eredetileg a tavaszi koncertünkre szánt zenedarabok jó részét itt volt alkalmunk közönség előtt bemutatni. Természetesen
a polkák sem maradtak el, hiszen úgy,
mint Sóskúton, Harasztiban is nagyon
kedvelik ezt a műfajt. Szeretettel aján-

lom ﬁgyelmükbe közösségi oldalainkat, ahol visszanézhető az ott rögzített
műsor is.
Pályázati lehetőségeink e szomorú vírushelyzet alatt is szerencsére
bőségesen akadtak, hiszen a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának köszönhetően, a Bethlen Gábor Alapkezelő által kezelt NEMZCISZ-20-0250 pályázatunk sikeres
volt. Az elnyert 2 400 000,- Ft támogatásból hangszerfelújításra, valamint
irodai költségekre és négy új hangszer
beszerzésére tudtunk beruházni. Nagy
öröm, hogy régi álmunkat, miszerint
az autentikus nemzetiségi fúvószenét
trombitásaink az eredetileg is használt
szárnykürtökön adhassák elő, e támogatásnak köszönhetően teljesülhetett.
Hangszerparkunkból 5 db fuvola, 7 db
klarinét, 8 db trombita, 1-1 db harsona és tuba felújítását tudtuk elvégezni.
Szintén sikeres pályázatot tudhatunk
magunkénak a Miniszterelnökség
jóvoltából a kulturális rendezvények
elmaradásának
kompenzációjaként
kiírt beruházási pályázatnak köszönhetően, amelyen 1 000 000,- Ft öszszeget nyertünk bútorzat felújításra.
Ez a projekt 2021. nyarára valósulhat

meg, így reményeink szerint a
készülő próbatermünkbe már
méltó állapotú bútorokat vihetünk magunkkal.
Utóbbi gondolattal kapcsolatban sokan szólítanak meg:
„Hogy áll az építkezés?” Nos,
mint azt az előző lapszámban
a König Ferenc polgármester
úrral készült riportból tudjuk, a
szükséges engedélyek megvannak, jelenleg a közbeszerzési
eljárás folyamata zajlik, amelynek eredményével 2021 nyarára
átadásra kerülhet a régen várt épület.
Az idei évben is sikeresen pályáztunk a Németországi Szövetségi Köztársaság által kiírt, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata
által kezelt pályázaton, amelynek keretében 312,80 EUR támogatással egy
tenorkürt beszerzését tudtuk ﬁnanszírozni. Köszönet minden támogatónknak, valamint lelkes pályázatíróinknak, Körmendy Lászlónénak és
Wéber Anikónak a sok-sok segítséget.
Végezetül engedjék meg, hogy rövid helyzetjelentést adjak hétköznapjainkról. Az idei zenei tanévünket
rendben megkezdtük. Jelenleg 20 ifjú
növendékünknek tartok zeneórákat
heti rendszerességgel. Közülük 10-en
már a zenekari tagságra készülnek.
Szólampróbáinkat, próbáinkat heti
rendszerességgel tartjuk, előbbieket
koncertmesterünk, Kovács András vezetésével. Örömmel adom hírül, hogy
zenekarunk újabb babával büszkélkedhet, hiszen Wéber Anikó és Lehel
Péter tagjaink családjába megérkezett
Lehel Balázs. Kívánunk nekik nagyon
jó egészséget, sok boldogságot!
Ugyanezt kívánom én is Sóskút
minden polgárának!
Kaszás Sándor

Múltidéző
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Magyar népmese napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség
továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,
amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját első ízben 2005.
szeptember 30-án rendezték meg. A
nap célja, hogy a könyvtárosok, az
óvónők, a pedagógusok és a mesével
foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek
ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar,
mind más népek meséi felé.
„A mesék, a mesehallgató számára
olyan mély, egész életre szóló tapasztalatot eredményeznek, amely nélkül
nemcsak szegényebbek lennénk, de a
személyiségünkbe a mesék révén beépült, magatartásunkat, döntéseink
befolyásoló (meghatározó) érzelmi
tudás nélkül sokszor hiába, és vakon
tapogatóznánk magunk körül a világban.” (Forrás: Bárdos József)
Sokan megijednek a mesék világában szereplő negatív szereplőktől,
sokszor félelmetesnek tartják őket.
Ellenkezőleg, a mese segíti a valóság
értelmezését, hiszen az életben is vannak buktatók, csalódások, negatív tulajdonságokkal bíró emberek. A gyerekek egyszerűnek és szélsőségesnek
élik meg a világot, és a mese az ő szemükkel nézett világot mutatja be. Az
ijesztő ﬁgurák annyira félelmetesek
számukra, amennyire ők el tudják viselni. Kádár Annamária pszichológus,
aki a mese pszichológiájáról könyvet
írt, azt mondta: „TILOS ÁTKÖLTENI
A MESÉT!”
A mese a valóság értelmezésében
segít a gyermekeknek. Ezért fontos,
hogy a gyermek a mesehős segítségével végig járja a sikerhez vezető
buktató utat, közben megismeri a ma-

gyar nyelv fordulatait, képzelőereje
fejlődik. Későbbiekben egy-egy nehéz
helyzet során a mesékben hallottak
segíthetnek a problémamegoldásban,
konﬂiktusok, kudarcok kezelésében,
annak elviselésében. Azt is tartsuk
szem előtt, hogy a gyerekek szókincse mennyivel gazdagabb lesz, és a
távolabbi jövőbe tekintve azt, hogy segítségével olvasni szerető korosztályt
nevelhetünk.
A gyerekek nagyon szeretik, ha ők
maguk és az őket körülvevők a mese
szereplői, mindennapi környezetük a
történések helyszínei. Az ilyen meséket élő szereplőként élik meg. A
meséket saját élményekkel, családi
történetekkel is érdemes színesíteni, a
fantázia szárnyalhat, ezzel még érdekesebbek a mesék.
Az óvodai nevelésben fontos szerepet tölt be a mese. A legkülönbözőbb
eszközökkel (ujjbábok, kesztyűbábok, papírszínház, árnyjáték, diavetítés hagyományos és új eszközökkel)
építjük be a mindennapjainkba, és a
délutáni pihenő előtti mese is elmaradhatatlan. Hagyományként évente
több alkalommal mi óvodai dolgozók
közösen készülünk mese előadásokkal az óvoda apraja és nagyja számára, kihasználva a tágas tornaterem
adta lehetőséget. Az utóbbi években
a sportnapi próbákat is a magyar népmesék köré fontuk.
Kedves szülők, nagyszülők, nagy
testvérek, nagynénik, nagybácsik és
minden kedves hozzátartozó, nem a
szépen hangsúlyozott, színészek által
előadott mese a fontos, hanem maga
a MESE, a MINDENNAPI MESE.
A mai rohanó világunkban mindenképp be kell építeni, erre a rövid kis
időre álljunk meg, vegyünk elő egy
könyvet és éljük meg a gyermekekkel közösen ezt a szép világot. Csodálkozzunk rá a kicsikkel együtt a
mesevilágra, győzzük le együtt a
farkast, a sárkányt, a boszorkányt, és

legyünk mi a hősök, a királylányok
és királyﬁ k.
Utószóként egy gyakorló nagypapa
versét szeretném mindenkivel megosztani, olyan nagyszülőét, aki a kis
unoka gondolatait közvetíti:
Nagy Bandó András:
Mesét kérek
Kérem, várom, követelem,
üljön le apukám velem!
Legózzunk, vagy lovat fessünk,
olvasgassunk, beszélgessünk.
Azt is kérem, követelem,
üljön le anyukám velem!
Kérdezgetném erről- arról,
napsütésről, hóviharról.
Meguntam az összes tévét,
játsszunk inkább mindenfélét!
Kockát, malmot, mint ők régen,
focizzunk az utcavégen!
Mesét kérek itt az ágyban,
ma este is arra vágytam.
Könyvből szép a mese este,
nem mobilon, esemesbe!
Gizus óvó néni
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Andreettiben történt

Gólyákat avattak az Andreettiben
Mint minden tanév elején, idén szeptemberben is megrendeztük az 5. osztályos tanulók hagyományos gólya
avatását.
Ahhoz, hogy a diákok „teljes jogú”
tagjai lehessenek a felső tagozatnak,
bizonyos próbákat kell kiállniuk és teljesíteniük. A 8. osztályosok -intézményünk végzős tanulói-közreműködnek a próbatételek lebonyolításában
és értékelésében, akik minden esetben
törekednek a játékosságra és a jó hangulat megteremtésére is. A „komoly”
próbatételek teljesítése után az 5.
osztályosoknak fél lábon állva, gólya
csőrrel az orrukon gólya esküt kell
tenniük, vagyis sok mindent „meg kell
ígérniük” a legidősebb diákoknak, iskolai viselkedésüket illetően. Miután

megtörténik az eskütétel, a 8. osztályosok apró ajándékkal hálálják meg
az 5. osztályosok részvételét.

Az idén sem történt ez másképp,
ami az esemény „szertartás” részét
illeti. A rendkívüli járványhelyzetre
való tekintettel azonban a beavatást
követő sulibuli elmaradt, így a többi
évfolyam sajnos nem osztozhatott az
5. osztályosok örömében.
Mivel intézményünk egyik fontos és
meghatározó eseménye a gólyák köszöntése és befogadása a felsőtagozatba, örülünk, hogy ebben a rendkívüli
helyzetben legalább az ünnepélyes
gólya avatás megtörténhetett. Véleményem szerint mind a legﬁatalabb,
mind a legidősebb évfolyam jól érezte magát és maradandó élményekkel
gazdagodott.
Padányiné Szabó Tünde
osztályfőnök

Idősek köszöntése
Az idősek világnapja alkalmából most már sok éve közösen
az Esély Szociális Társulással megvendégeljük az idősebb
korosztály tagjait egy kellemes zenés előadással egybekötött vacsorával. Idén a jelenlegi járványhelyzet miatt azonban elmaradt a vacsora, ahogy a meglepetés fellépő is. De
itt az újság hasábjain ezúton is szeretnénk megemlékezni

és köszönteni szép korú sóskúti lakosainkat, a polgármester és a képviselő-testület nevében is. Bízunk benne, hogy
jövőre már méltó módon tudjuk újra együtt ünnepelni és
egy kellemes hangulatú estét együtt eltölteni.
König Ferenc
polgármester

Andreettiben történt / Hírek
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Házi kedvencemmel
lyosói faliújságon. Nagy érdeklődés
övezte a fotókat, majd minden tanuló
kapott egy szavazócetlit, s leadhatta
voksát a neki leginkább tetsző képre.

Így születtek meg
az eredmények:

„Felelős lettél azért, amit megszelídítettél!”
Iskolánk Diákönkormányzata Házi
kedvencemmel elnevezésű fotókiállí-

tást és versenyt hirdetett. A gyerekek
kis kedvenceikkel, háziállataikkal
készítettek képeket, melyeket mindannyiunk örömére kiállítottunk a fo-

Új igazgatója lesz
a tankerületnek
Nyugdíjba vonulása miatt távozik Sárközi Márta, az Érdi
Tankerületi Központ igazgatója, és helyét Rigó Katalin, a
Százhalombattai Eötvös Loránd Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskola intézményvezetője
veszi át.
Rigó Katalin korábban az
Eötvös iskola diákja volt, majd gyakorló pedagógusi
éveitől kezdve tanítóként, igazgatóhelyettesként és már
hosszú ideje igazgatóként dolgozik az Eötvös Loránd
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagozatos Általános Iskolában. Nevéhez fűződik a két tannyelvű oktatás
bevezetése.
A tankerület három járás – Budakeszi, Érdi és Pilisvörösvári – általános iskolái, gimnáziumai és művészeti iskolái tekintetében látja el a fenntartói és a működtetői feladatokat.
Forrás: erdmost.hu

I. helyezett: Égő Huba és kis kedvencei
II. helyezett: Venyige Péter és kutyája
III. helyezett: Demeter Anna és kutyája
IV. Göde Petra és papagája
V. Kerkuska Gábor és kutyái
A díjazottak jutalomban részesültek.
Gratulálunk minden résztvevőnek!

Megemlékezés
„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. (…) A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fiatal nemzedékkel a népünk élén. A szabadságharc azért folyt, mert
a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen
éljen. Szabadon akar határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől.”
Mindszenty József (1956)
Kedves Sóskútiak!
Az idei október 23-ai megemlékezés az 56-os forradalomról és szabadságharcról a koronavírus járvány miatt
hagyományos formájában elmaradt. Az önkormányzat
minden társadalmi szervezet, a képviselők nevében koszorút helyezett el az emlékműnél, Lénárd atya október
23-án a forradalom és szabadságharc emlékére szentmisét celebrált. Az iskolai ünnepi műsor nem maradt el,
a gyerekek felvételről nézhették meg.
Emlékezzünk a magyar nemzet összefogására a kommunista diktatúra, a szovjet katonai megszállás, koncepciós perek, államosítások ellen, és többek között a
szólásszabadság és a sajtószabadság, a szabad választások a nemzeti egység megteremtéséért folytatott küzdelmekre.
Önkormányzat
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Séta az emlékek kertjében
az Agg–Tini Klubbal
Agg–Tini Klub létrejöttének ötlete
Károly Józseftől származott. Közismert nevén, Tápostól.
Neki és feleségének, élelmiszer
üzlete volt a Flórián téren. Naponta ott vásároltuk meg a zöldségeket,
felvágottakat, kenyerüket és egyéb
szükségletünket, mi a falu középkorú
emberei. Mindenkit ismertünk így szívesen lettünk a klub tagjai. Gyerekeink már serdülő korba léptek, több idő
maradt saját szórakozásunkra. Először
farsangi, álarcos bálokat tartottunk a
Polgárok Házában. Zsűritagok gyermekeink voltak, közös tanácskozásuk
után, eldöntötték, ki öltözött a legjobb
jelmezbe. Készültünk a bálra, hölgyek
zsíros kenyeret kentek, süteményt
sütöttek a bulira. Játékok is voltak,
táncolás közben. Például derekunkra
kötött kanállal kellett a ping-ponglabdát a krétával kijelölt célba juttatni.
Őrzök egy kifestett bábot. melyre rá
van írva: 1991, vándor bohóc díj. A
díjat következő évig őrizte a nyertes,
majd át adta a tárgyévben a legjobb
álarcosnak. Majd megszületett az
ötlet, a sóskúti majálisok rendezéséről. Megszervezéséhez, rendezéséhez
anyagi támogatást nyújtott az Önkormányzat. Azzal kezdtük, hogy a
majális rétre, Malom híd környékére
április közepétől ne vigyék a birkákat legelni. Erről értesíteni kellett a
gazdákat. Április 30-a előtt kivonult
az Agg- Tini klub, rendbe tenni a területet. Kihelyezett mobil WC-ket
rendeltünk. Tagunk volt, aki játékos
programot tervezett a gyerekeknek.
Szervező munka volt bőven, hisz
főző verseny díjait, gyerekek ajándékait, krepp papírt, luﬁt kellett előre
megvásárolni. Zene szolgáltatáshoz
aggregátort szerezni. Beszélni kellett
a kocsmárosokkal, kitelepülnének-e
a malomrétre, italokat árulni. Férﬁ
tagjaink kinézték az egyenes törzsű

majális rétről, biztonságos távolságból
gyönyörködhettek a látványban.
Elhunyt tagunk, Ulehla János (Janász) emlékére horgász versenyeket
tartottunk. A gyúrói horgásztóhoz
mentünk többnyire. Minden tagot
megkérdeztünk, részt akar-e venni.
A horgásztó vezetőivel előre közölni

fát. Április 30-án délután a klub tagjai, útra keltek. Voltak kik mentek a
fát kivágni, fűrésszel és egy nyitott
platós autóval. Mások a gödröt ásták
ki, többiek előre fújták fel a luﬁ kat. A
májfa megérkezett. Mindenki nekifogott díszítésének. Volt év, mikor a felső ágra egy üveg ital is került. Közös
erővel helyére állították a májusfát.
Volt, ki már a 30.-ai éjszakát a felvert
sátrában töltötte. Óvni kellett a fát,
és más kiszállított értékeket. Falunk
lakóiban, és az Agg- Tinikben, izgalom volt, milyen időjárás lesz elsején?
Fohászkodtunk, eső ne legyen! Többnyire jól sikerült minden, gyerekek
ügyesen játszottak, versenyeztek.
Szüleik bográcsban főzték családjuknak, barátaiknak az ebédet. Zene
szólt, lehetett ropni a táncot a lankás
füves talajon.
Ételek zsűrizése, díjak kiosztása
után már mindenki szórakozott. Vagy
pihente ki a bográcsok és minden a főzéshez, tálaláshoz szükséges eszközök
kivitelét a Malom rétre. Természetesen
autók nem parkolhattak a májusfa környékén. Egyik évben Tápos ismerősei
tűzijáték ötletével álltak elő. Önkormányzat plusz anyagi támogatásával
ez megvalósult. Időben tájékoztattuk
az embereket az esti programról. Szülők jó része megvárta gyerekeikkel az
estét. Majálisi tűzijáték nagy élmény
volt mindenkinek. Malom híd és a biai
országút közötti részről történtek a
kilövések. Benta patak túloldaláról,

kellett az időpontot, a horgászok létszámát.
Ennek alapján lettek kijelölve a helyek. Természetesen a tagjainktól a
jegyek árát begyűjtöttük. Felesége és
húga igen sok kapusztnyikot sütött,
ezzel fogadták a résztvevőket, családtagjaikat. Első helyezett „babérkoszorút” és vándor horgászbotot kapott
díjként. Horgászbotra kötött szalagra
évente felkerült a nyertes neve.
Berecki László emlékére pedig főzőversenyre vonultak ki a klub tagjai
a Barátok házába. Itt volt Pluhár László (Munyi) pincéje, hétvégi háza, ház
mögött kemencéje.
Helyszínre kimenetel sem volt egyszerű feladat. Hiszen ide is ki kellett
mindent vinni, mint a Majálisra. Előzőleg rendbe tenni a területet, kivitetni
asztalokat, padokat, bográcsokat, főznivalót, konyhai eszközöket. Tűzrevalót gyűjteni az erdőben. Laci felesége
készített jutalmakat a legjobb ételeket
főzőknek. A kertben való séta, sokunkban más emléket hoz elő. Sajátomat írtam le, remélve, hogy mások is jó érzésekkel gondolnak vissza a régi időkre.
Farkas Magdi

Sóskúton történt
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Használjon maszkot!
Közösségi terekben és az előírt helyeken mindenki használjon maszkot.
A maszknak jól kell illeszkednie,
megfelelően le kell takarnia a szájat és
az orrot.

Tisztelt sportolni
vágyók!

A maszk használata közben – lehetőség szerint – ne érintse meg az arcát,
vagy a maszkját.
Minden maszkhasználat előtt és
után mosson kezet.

Vigyázzunk egymásra!

Bizonyára tapasztalták a pályákat
használók, hogy az elmúlt hónapokban első ütemben megújult a
műfüves pálya körüli védőháló,
majd október elején a kosárlabda pálya oldalán is megtörtént a
szükségszerű csere.
Mindez örömre adhat okot sokak számára, de sajnos üröm az
örömben, hogy mindeközben már
történt némi rongálás az elsőre
cserélt szakaszon.
Pusztán egyedi esetről van szó.
A történtek ellenére is reméljük,
hogy még sok-sok évig gondtalanul látják el ismét feladataikat!
És további balesetmentes sportolást kívánok mindenkinek!
Aradi Gergely képviselő
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