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Tavaszi
Hangverseny
Az Andreetti Károly Általános
és Művészeti Iskola Tornacsarnokában

2019. május 4. szombat 18:30
a Sóskúti Ifjúsági Zenekar,
valamint a
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar
közös koncertje
Vezényel: Kaszás Sándor
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Tavaszi programok
a Sóskúti Öreghegyért Egyesülettel
Végre elkezdett kitavaszodni, aminek mi itt az Öreghegyen
nagyon örülünk. Március hónapban az Egyesület is csatlakozott a „Te Szedd” mozgalomhoz. Köszönjük az önkormányzat közreműködését a lebonyolításban. Március 23.-án
az országos szemétszedési akció keretén belül mi is szedtük
az eldobált hulladékot. Kilenc órakor volt a találkozó, ahol
munkavédelmi oktatásban részesültünk, majd mindenki
kapott a Sipospack jóvoltából egy-egy Te Szedd feliratú
pólót az 50 db nagyon hamar elfogyott. Egymás között felosztottuk a területet, és megkezdtük a szemét összegyűjtését, ebéd környékén már mind a 400 zsák elfogyott, több
teherautónyi szemetet szedtünk össze. Sikerült a bányától a
Biai út mindkét oldalát és a hegy legszennyezettebb részeit kitakarítani. Köszönjük a szombati napon egyesületünk
tagjainak és nagyon sok érdeklődőnek, hogy ilyen sokan
(több, mint ötvenen) részt vettek az akcióban. Reméljük a
következő szemétszedésnél is sikerül összegyűlnünk enynyien. A fárasztó, de annál sikeresebb napot egy közös ﬁnom ebéddel zártuk le, egy nagyon ﬁnom szarvas pörkölttel, melynek alapanyagát a helyi vadásztársaság (Kerkuska
Mihály) és a polgármester úr adta. Az ebédhez a „védőitalt”
több magánember és a Sipospack biztosította. Ebéd után
még volt egy „kis” feladat, az Öreghegyben összegyűjtött szemetet a központi gyűjtőhelyre kellett beszállítani.
De ezzel is négy óra után már végeztünk, köszönet illeti
ezért Kovács János helyi vállalkozót, aki sofőrt és teherautót biztosított mindehhez. Itt az újság hasábjain keresztül is
szeretnénk mindenkinek megköszönni, aki eljött és segített
megtisztítani a területet, köszönjük az önkormányzat és a
Polgármester úr segítségét is.

A szemétszedést követően újabb projektekbe vágtunk
bele: csatlakoztunk a Falu Húsvétja civil kezdeményezéshez, melynek keretében a Haranglábnál feldíszítettünk egy
tojásfát, ahova bárki hozhatott és akaszthatott fel tojást.
A következő nagyobb program az utcanév táblák teljes cseréje lesz az egész hegyen, illetve a Széles utcai buszmegálló
fedetté alakítása. Amennyiben valaki szeretne az Egyesülethez csatlakozni vagy információkat szerezni programjainkról
érdeklődjön a nikolettmiklosi@gmail.com e-mail címen, keressen minket a Facebookon a Sóskúti Öreghegyért Egyesület
néven, ﬁgyelje felhívásainkat. Várunk mindenkit szeretettel!
Ács Bálint
Sóskúti Öreghegyért Egyesület

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Juhász Bernadett – Horváth András
Máthé Emese Katalin – Kátai László
Seress Tímea – Mihályi Mátyás

Halálesetek:
Balázs János (1956)
Cservenyi Ferencz Gézáné szül.: Mészáros Magdolna
(1946)
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati határozatok
6/2019. (II.18.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet nyújt be a mezőgazdasági térségbe tartozó Sztávka és Szedliszko
elnevezésű területekre, valamint a 010/3-as
hrsz-ú földrészleten tervezett beépítésre
szánt lakóterület kijelöléséhez szükséges területcseréhez.
Felhatalmazza a polgármestert a kérelem
benyújtására és valamennyi szükséges intézkedés megtételére.
7/2019 (II.18.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
közigazgatási egyeztetésre bocsátandó dokumentációjában a 2017-2018. között jóváhagyott elképzeléseken túl a következő változtatásokat hagyja jóvá, illetve erősíti meg
a jelenleg hatályos szabályozásokat:
1./ M2 építési övezet
Az M2 övezet előírásait változatlanul
hagyja.
2./ Az 1401. hrsz. alatti ingatlan besorolása Mgy helyett M2 övezet legyen.
3./ A Pax-2 néven ismert terület átsorolása lakóterületből TK (természetközeli)
övezetbe.
4./ A 8104. út és a Benta közötti jelenleg
Mgy terület (0166, 0167/1 és 0167/2
hrsz.)
Az ingatlanokat át kell sorolni azok
beépítését lehetővé tévő mezőgazdasági övezetbe. Akár egy meglévő övezet
(pl. M5) előírásainak változtatásával,
akár egy új, (M6) övezet létrehozásával. A területen csak egyetlen épület
építhető, amelyet takaró növényzettel
kell körbevenni és más farmövezetektől
eltérően az épület legfeljebb egyetlen
lakóegységet tartalmazhat. Ha ez ellen
a szakhatóságok nem emelnek kifogást,
akkor a végleges jóváhagyás feltétele,
hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai
településrendezési szerződés keretében
kötelezettséget vállaljanak arra, hogy a
patak partján minden ellenszolgáltatási
igény és korlátozás nélkül biztosítják
a gyalogos turisták, horgászok közlekedését. Akkora területsávon, hogy
babakocsival, is kényelmesen lehessen

sétálni a patak mentén.
5./ A Diófa utca menti telkek az M3 övezetben maradnak, változatlan övezeti
előírások mellett.
6./ A 3503 hrsz. alatti ingatlan (lovasklub). Az eddigi A K/SP területből a
3503 hrsz. alatti telek K/R rekreációs
övezetbe legyen átsorolva.
8/2019 (III.18.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2019 (I.8.) sz. képviselő-testületi határozatot az alábbiak szerint
módosítja: a TSPC Kft. helyett Technical
Supervision and Planning Consulting Kft.
szerepeljen.
9/2019 (II.18.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére, a Sóskúti Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatot 200.000 Fttal támogatja a Trubelka fesztivál megnövekedett költségeinek biztosítására.
10/2019. (II.25.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi költségvetését a határozat
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
11/2019. (II.25.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyelet kivonuló autójára kért 2019. évi többletﬁnanszírozásáról
azt követően dönt, hogy az ügyelet tájékoztatást ad a kivonuló autó tavalyi sóskúti
esetszámairól, az ezzel kapcsolatos lakossági panaszokról és azok kezeléséről. Az erről
döntő ülésre a szolgáltató képviselőjét meg
kel hívni.
12/2019. (II.25.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Pusztazámor és Sóskút
polgármesterét, vizsgálják meg, hogy van-e
mód ideiglenesen a jelenlegitől eltérő módon
(pl. patikabusz) megoldani a gyógyszertári
ellátást Sóskút és Pusztazámor települése-

ken. Ha igen, akkor fel kell mondani a patikahelyiség bérleti szerződését és meg kell
vizsgálni, lehetséges-e Sóskút és Pusztazámor területére egy újabb, azaz összesen két
gyógyszertári praxist engedélyeztetni.
13/2019. (II.25.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy sóskúti területen bölcsődét létesítsen
a Pusztazámor Községi Önkormányzattal
közös beruházásban, közös fenntartásban,
mindkét település lakosságának ellátására.
A további döntéseket az igények és lehetőségek elemzése után lehet meghozni.
14/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2019. évi
támogatására pályázatot ír ki a mellékelt pályázati hirdetmény alapján.
Határidő: 2019. április 30.
Felelős: polgármester, jegyző
15/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint határozza meg.
Tervezett közbeszerzés:
Megnevezése: Az Öreghidat, az Öreghíd
környéki patakpartot, a Fő utcát (az Öreghídtól a Szabadság térig), a Szabadság teret és az Orgona utcát (a Gárdony utcától a
Hóvirág utcáig) érintő „Sóskút Fejlesztési
Program” Sóskút Fejlesztési Program előzetes megvalósíthatósági tanulmányában
meghatározott engedélyezési tervek készítése
Eljárás típusa: nemzeti értékhatárt elérő,
vagy meghaladó értékű, meghívásos eljárás
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
Tv. 113. § szerint
A közbeszerzés indításának tervezett időpontja: 2019. II. negyedév
16/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
A Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi rendezvényekhez
szükséges keretösszeg meghatározásáról és

Önkormányzati hírek

felosztásáról a következők szerint rendelkezik:
Rendezvény (időrendben)
felhasználható összeg
– március 15-i nemzeti ünnep 200.000 Ft
– Andreetti Napok
100.000 Ft
– majális
300.000 Ft
– Kapusztnyik Fesztivál
(Sóskúti Szlovák Önkormányzat részére
átadandó)
200.000 Ft
– Kapusztnyik Fesztivál (a sütőversenyre
nevezők részére)
500.000 Ft
(A nevezők részére 11.000 Ft/fő, a települési önkormányzat által biztosított ajándékok, jutalmak költségeire)
– augusztus 20.-i
nemzeti ünnep
200.000 Ft
– október 23.-i
nemzeti ünnep
200.000 Ft
– decemberi programok
(Mikulás, karácsony)
250.000 Ft
A rendezvényekre szóló meghívókon és a
rendezvényekről megjelenő tudósításokban
tájékoztatást kell adni arról, hogy a rendezvény a Sóskút Községi Önkormányzat
támogatásával valósult meg. Ez alól kivételt
képez, ha a rendezvény szervezője maga az
önkormányzat, vagy annak intézménye.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A rendezvényekkel kapcsolatos kiadások
teljesítésére leghamarabb a rendezvényeket
megelőző egy hónapon belül kerülhet sor.

20/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Tormássy Erzsébet összegyűjtött verseinek kiadását és megrendeli a Kornétás Kiadótól a
teljes körű nyomdai munkákat az árajánlat
szerint, 1000 példányban, a bruttó 564.900
Ft áron, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére. A verses kötetből Tormássy Erzsébet részére az önkormányzat
100 db tiszteletpéldányt biztosít.
21/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére a sóskúti Andreetti Károly
Általános Iskola és Művészeti Iskola tanulói
számára szervezett színházlátogatásokhoz
kapcsolódóan három buszos utazást ﬁnanszíroz 47.500/út, összesen 142.500 Ft összegben.
Amennyiben a biztosító ﬁzet, azt az öszszeget az iskola használhassa fel belső kamerarendszer vásárlásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon
a kiﬁzetésről a szállítást végző vállalkozó
által kiállított számla ellentételezésével.
Határidő: 2019. március 1.
Felelős: polgármester, jegyző

17/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat

22/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában
lévő 2038 Sóskút, 2253., és 2258. hrsz-ú ingatlanok elidegenítését jelenleg nem tervezi.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dimbes-Dombos Óvoda Füvészkertjének megvalósításához az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére
1.200.000 Ft-os keretet biztosít, a további
munkálatokról részletes tervet és költségvetést kér be, és a végleges döntését ennek
ismeretében hozza meg.

18/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja elidegeníteni a
Kékcinke utcában fekvő ingatlantulajdonát.
19/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Iharos Kft. temető üzemeltetési feladatainak ellátásához – a temető
melletti szemétgyűjtőnél megnövekedett
illegálisan lerakott kommunális hulladék
elszállítása miatt – az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének terhére 300.000 Ft-tal
járul hozzá.
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23/2019. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Flórán tér 207.-es helyrajzi számú területen a Posta előtti parkolóban a parkolás idejét legfeljebb 2 órás időintervallumra
korlátozza. Felkéri a polgármestert, hogy a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
24/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Kőszikla

és Meder utcák útburkolatának felújítását,
valamint a Bajcsy-Zsilinszky, Jókai, Petőﬁ és
Vadász utcák járdáinak felújítását elvégző vállalkozás kiválasztását célzó ajánlati felhívást.
Határidő: az ajánlatkérés elindítására
2019. március 25.
Felelős: polgármester, jegyző
a többi feladatra az ajánlati felhívás
szerint
25/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal
Közhasznú Alapítványt az önkormányzat
2019. évi költségvetésének terhére 50.000
Ft-os támogatja.
26/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részére az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének terhére autó vásárlására 3.000.000 Ft biztosít.
27/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2109. évi helyi civil szervezetek pályázati felhívásra benyújtott kérelmek
elbírálása után a szervezeteket az alábbiak
szerint támogatja:
Sóskút 2000 Társaság 1.400.000 Ft – Junior néptáncegyüttes támogatása amennyiben aktuálissá válik
Sóskúti Öreghegyért Egyesület
300.000 Ft – önkormányzati utak javítása,
szemétszedés az önkormányzattal együttműködve
Szárnyaló Lovas Sport
Egyesület
405.000 Ft
Sóskútiak Egyesülete
900.000 Ft
Szakály Mátyás
Férﬁkórus
300.000 Ft
Kemence Varázsa
Alapítvány
200.000 Ft
Néptánccsoport
200.000 Ft
– két buszkirándulás költsége
Sóskút 2000 Társaság 400.000 Ft – Falu
Mikulása, Falu Karácsonya
Kertbarátok Köre
200.000 Ft
28/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat jóváhagyja
a CERVELLO-Magyarország Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.-vel a Sóskút, belterület
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3595/1 és 3595/2 hrsz. alatti ingatlanra 2009.
április 16.-án a tulajdonjog fenntartásával kötött adásvételi szerződésnek a keletkezésére
visszaható hatállyal történő felbontását. Jóváhagyja a vevő által az ingatlanokra megﬁzetett 988.680 Ft egyszeri földvédelmi járulék
részére történő megﬁzetését. Az önkormányzat a vevővel szemben a jövőben semminemű
követelést nem támaszt. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére, abban az esetben, ha a vevő
a bontó szerződésben rögzítetten szintén kijelenti, hogy az önkormányzattal szemben a
jövőben semminemű követelést nem támaszt.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
29/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-t bízza meg a sóskúti
víziközmű vagyon törvény szerinti vagyonértékelésének elkészítésével a szolgáltató
GIG-409/8/2019. számú ajánlatában foglaltak
szerint, az abban rögzített árakon akár együttes, akár egyedi megrendelés keretében.

A vagyonértékelés költségeit első sorban
a Vízügyi Építési Alap terhére kell biztosítani, amennyiben ez nem elegendő (egyedi
megrendelésre kerül sor), akkor a szükséges
többletköltséget saját bevételei terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, beleértve ebbe a szerződés
megkötését és a gördülő fejlesztési terv módosításának kezdeményezését is.
Határidő: 2019. március 31.
Felelős: polgármester, jegyző
30/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a
polgármester 2019. évi időarányos szabadságolási ütemtervét.
31/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rét utca 1. szám alatti ingatlan
mögötti árok tisztítását megrendeli a VE-DE-

Önkormányzati hírek

KŐ Kft-től, az árajánlatban szereplő bruttó:
514.320 Ft vállalkozói díjért az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére.
32/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2018. (VII.12.) számú képviselő-testületi határozatot módosítja azzal, hogy a vállalkozói díj összesen: bruttó
2.096.720 Ft, amit az önkormányzat 2019.
évi költségvetésének terhére biztosít.
33/2019. (III.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a majálisra megállapított 300 ezer forint keretösszeg felhasználását a Csékeyné Bálint Márta, Udvarhelyi
Ádám és Dósa Gergő helyi lakosok által
koordinált majális megrendezéséhez. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól
Tisztelt sóskúti lakosok!
Az elmúlt hetekben megnövekedett az
érdeklődők száma tűzgyújtással kapcsolatban. A félreértések tisztázása
érdekében az alábbi tájékoztatót teszi
közzé az önkormányzat a tűzgyújtási
tilalommal kapcsolatban, amit sokan
kevernek a helyi avar és kerti hulladék égetésének szabályaival.
Az alábbi tájékoztató megtalálható a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
weboldalán.
Tűzesetek szabad területen történő
bekövetkezésének nagyobb kockázata
esetén, az erdőgazdálkodásért felelős
miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat
meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével
(BM OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet
gyújtani az erdőterületeken, valamint
a fásításokban és az ezek 200 méteres
körzetén belül lévő külterületi ingat-

lanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a
vasút és közút menti fásítások, de tilos
a parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő
és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától. A
tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt
küld az érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és
hivatalos honlapján www.erdotuz.
hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról
(fokozott tűzveszélyről) szóló térképet. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról
(fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI
hivatalos honlapja mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon,
az onnan is elérhető további szakmai
honlapokon, amelyek számos egyéb

hasznos információval szolgálnak
a szabad területen történő tűzgyújtásról. Kiemelt helyen teszi közzé a
hírt a katasztrófavédelem is honlapján: www.katasztrofavedelem.hu.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó körülményeket a
NÉBIH EI minden nap értékeli, és
egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról,
hogy a következő napon szükséges-e
tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy
nem. A tűzgyújtási tilalom (fokozott
tűzveszély) a közzétételtől a viszszavonásig (a helyzetben bekövetkezett változás kihirdetéséig) él. Az
említett honlapokon napi frissítéssel
megtekinthető, hogy van-e érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság
a lakóhelye környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat
további információt.
Önkormányzat

Információ
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Tájékoztató

Virágültetés
Az önkormányzat dolgozói április
11-én virágültetéssel vettek részt
Sóskút arculatának színesítésében.
Több virágládát helyeztek ki a település központi részén.

A képviselő-testület április 16-án döntött Aradszki képviselő úr 2017-ben
ígért 80 millió forint fejlesztési pénzéről. Ebből az összegből már a tavalyi évben is költöttünk, hiszen a felső
Petőﬁ utcában végzett munkák is ebből
a keretből lettek kiﬁzetve. A testület
döntött a pályázatban elfogadott utcák
járdáiról, és az abban szereplő utakról.
Járdát fogunk építeni a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a Jókai utcában, a
Petőﬁ utcában és a Vadász utcában (az
eredeti kiíráshoz a járda kijelölések
egyik feltétele volt, hogy gyűjtő utak
összekötése szerepeljen benne). Ezeket
a munkákat akkor tudjuk megkezdeni,
amikor a gyártók biztosítani tudják a
hozzá való anyagokat. Vannak olyan
cégek, akik csak 3-5 hónapra tudnak
szállítást vállalni. Keressük azokat,
akik esetleg ezt rövidebb határidővel is
tudják biztosítani. Ezért a tisztelt lakosok türelmét kérjük, hiszen nem tudjuk
jelen pillanatban, hogy melyik utcát
milyen időpontban tudjuk megkezdeni.
Útjavítást két utcában szeretnénk
folytatni (a járdához hasonló beszállítói problémák itt is vannak) az egyik
a Meder utca, amit jelen pillanatban
úgy látok, hogy az ottani felújítást rö-

vid határidőn belül meg tudjuk kezdeni. A problémásabb utca a Kőszikla,
melynek a testületi döntés alapján nem
felújítását végezzük, hanem a teljes
végleges kiépítését szeretnénk megvalósítani. Ehhez új ajánlatkérést kell lebonyolítani és kérnünk kell a támogatói okirat módosítását, a megváltozott
műszaki tartalom miatt, nem egy egyszerű portalanításban gondolkodunk,
hanem egy végleges, szegélykővel és
meleg aszfalttal ellátott korszerű utat
szeretnénk megvalósítani. Ennek van
még egy olyan feltétele is, hogy minden egyes ingatlan tulajdonosával a
helyszínen egyeztetést kell lefolytatni,
a ház előtt elvégzendő munkákról és
az esetleges ingatlanonkénti egy útátvágás helyéről. Mindezek ellenére
szeretnénk ezt az utcát is (év végéig
kell a rendelkezésre álló összeget felhasználni) ebben az évben befejezni.
Itt is kérjük a tisztelt lakosok türelmét,
mivel a fentebb leírtak miatt a beruházás több időt igényel.
Köszönjük a lakosság türelmét és
pozitív hozzáállását a beruházásokhoz.
König Ferenc
polgármester

A sírhely megváltásról, újraváltásról
Temetési hely feletti rendelkezési jog
A sírhely megváltással és újraváltással kapcsolatban a
jogszabályi alap a kérdésben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet 18. §-a.
Az említett jogszabály azt írja elő, hogy a temetéskor koporsós temetés esetén 25 év megváltási időnek meg kell lennie, az urnás temetésnél 10 évnek.
Ez azt jelenti, hogy a temetést megelőzően a sírhely felett
rendelkező személynek igazolnia kell, hogy a sírhely megváltási ideje koporsós temetésnél 25 év, urnás temetésnél 10
év megváltási idő biztosított. Abban az esetben, ha a megváltási idő koporsós temetés esetében – a példa szerint –

még 15 évig érvényes, de nincs meg a törvényben előírt 25
év megváltási idő, úgy a különbözetet – ami ez esetben 10
év – ki kell egészíteni 25 évre, tehát 10 év megváltási díjat
kell megﬁzetni.
Letelt megváltási idő esetében, ha a hozzátartozó úgy
dönt, hogy hosszabbítani szeretné a sírhelyet, azt újra kell
váltani. Amennyiben a hozzátartozó úgy dönt, hogy nem
kívánja a sírhelyet újra váltani – ez nem kötelező –, írásban kell lemondani a sírhely feletti rendelkezési jogáról.
Az esetben, ha nem mond le írásban a rendelkezési jogáról,
de nem is váltja meg a lejárt sírhelyet, a temető tulajdonosa, vagy helyette a temető üzemeltetője jogosult a sírhelyet
felszámolni, újra értékesíteni.
Temető üzemeltetője
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Andreetti Napok

Köszönetemet fejezem ki a kollégáimnak a sok munkáért és Sóskút Község
Önkormányzatának a támogatásért,
így tudott igazán színvonalas lenni iskolánk névadójának tiszteletére
rendezett programsorozatunk. A cél
a gyerekeink sokoldalú fejlesztése, a

tanulás és ismeretszerzés sokféle megvalósulása volt! Azt hiszem elértük a
célunkat!
A művésztanárok koncertjén sokan
kísérték ﬁgyelemmel a megzenésített
Ady-verseket és a csodás dallamokat,
hiszen a művészetet kedvelők velünk

voltak ezen az emelkedett hangulatú
délutánon.
A rendezvényekről készítettünk tudósítást a község lakói, az újságot olvasók számára.
Kuzselné Schóber Ágnes
igazgató

Népdaléneklési verseny 2019. március 18.
Díjazottak:

Minden délután népzenétől, népdaltól
zeng az iskola alsó folyosó. Ezt hallhatják a gyerekekre várakozó szülők,
a tanárok és a vezetőség. Kicsit spontán, mondhatni utolsó percen jött az
ötlet, hogy legyen népdal éneklési
verseny az Andreetti napok keretében.
Így szerveződött meg idén első alkalommal a népdal éneklési háziverseny, melynek során kiderült, hogy
sok tehetséges, bátor, énekelni szertő
gyerek van az iskolánkban valamint a
pusztazámori tagiskolánkban. Három

korosztályban jelentkeztek versenyzők. A gyerekek, főleg a néptánc és az
énekórán tanult gyerek és népdalokat
énekelték.

Arany minősítés egyéni:
Aranyosi Zselyke
Arany minősítés csapat:
Aranyosi Zselyke
Tolnai-Molnár Boróka
Ezüstminősítés egyéni:
Szabó Noémi
Ezüstminősítés csapat:
Aprócska napocska csapat
Bronzminősítés egyéni:
Éles Áron
Bronzminősítés csapat:
Végvári Rebeka
Végvári Veronika
Az első tapasztalat azt mutatja, hogy
érdemes és kell ilyen és ehhez hasonló
vetélkedőket szervezni, annak érdekében, hogy lehetőséget teremtsünk a tehetségeknek megmutatkozni, esetleg
rangosabb versenyeken elindulni.
Lőrincz Hortenzia

Andreettiben történt
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Környezetvédelmi interaktív előadás
„A csordogáló bor aranyán ott táncol
a gyertya lángja, és megnéz minden
cseppet, amint telik a pohár. A cseppek kicsinyek, mégis végtelen nagyok,
és bennük a virágzás mámora, a fürtök
vajúdása, a nyár lángolása, nappalok
és éjszakák, csend és mennydörgés,
méhzsongás és emberi szó, nevetés
és káromkodás, csillagos ég és sáros
föld; bennük van a közelség és a távolság, a köd és az aszály, cukor van bennük és keserűség, ecet és vágy, csók és
nyitott bicska, kéj és gyötrődés, láz és
világosság – minden, minden bennük
van, melyet a pillanatok loptak beléjük
a végtelenségből, órák a nappalokból
és virrasztás az éjszakából: bennük
van az egész világ.”
(Fekete István)

Ebben a néhány mondatban benne
van minden csoda, mellyel életünk során találkozunk, s melyre mindannyiunknak vigyázni kell. Ezért is hiszem,
mindenkinek tisztában kellene lennie
a mai világ környezeti változásaival,

ebből adódó környezetszennyezéssel,
s mindez ránk, illetve az egész emberiségre gyakorolt hatásával. A technika
gyorsarányú fejlődése nem „kíméli”
az embereket, a környezetet, állatokat,
növényeket. Nekünk kell tudatosabb
életet tanulnunk, s minden segítséget
igénybe vennünk ennek érdekében.
A felgyorsított tempó már megölte
az emberi kapcsolatok nagy részét, s
hogy mikor kerül sor a környezetünkre, ez rajtunk múlik.
Egy szanszkrit szöveg is a következőképpen fogalmaz: „A tegnap csupán álom, a holnap nem több, mint
látomás. Minden tegnap a boldogság
álma, minden holnap csak a remény
csillogása. Vigyázz ezért, hogy mit
kezdesz a máddal!”
Ezért is örültem, hogy a 7 – 8. osztályosok március 18-án egy rendhagyó
kémia-biológia foglalkozáson vettek
részt, melyet Németh Orsolya környezetvédő mérnök tartott meg. (Akinek
ebben a cikkben is köszönetemet fejezem ki.) A gyerekek kisﬁlmeket láthattak a környezeti ártalmakról, majd
interaktív módon ők fogalmazták meg,
írták, rajzolták le a levegő, talaj, víz, zaj
környezeti ártalmait, s mindazt, mit tehet ez ellen egy 13-14 éves diákcsoport
közösen, illetve tagjai egyénileg.
Először kicsit zavarban voltak, majd
egyre jobban megnyíltak, s láthattuk, hogy igenis foglalkoztatja őket

mindez. Tudják, milyen veszéllyel
jár a környezetünk felmelegedése, az
ózonrétegünk elvékonyodása, a „kitermelt” kénoxidok, s az abból keletkező savas esők Földünkre gyakorolt
hatása. Létünk fontos kérdései ezek, s
a felnövekvő generáció illetve családjaik azok, akik ezt befolyásolni tudják.
Reméljük, ők nem holnap-emberek és
megismerik mindazt, amit mottómban
írtam Fekete Istvántól.
„A világ tele van holnap-emberekkel. Azokkal, akiktől mindennap azt
halljuk, hogy holnap majd belevágnak,
aztán holnap és megint holnap. Csak
most cselekedhetünk. Ez az egyetlen
idő, amely megadatott nekünk. Ez a
ma az egyetlen pénznem, melyért kaphatunk valamit az élettől. A tegnap –
lejárt csekk. A holnap csupán aláírt
ígérvény. Csak ma van módunk arra,
hogy bevessük minden képességünket,
mellyel megáldott bennünket a sors.”
(DeGreen)
…bízzunk benne, hogy érzik, hogy
nem holnap kell cselekedni, hanem
MA!

Népzenei nap 2019. március 19.

Borbély Trió koncertje a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Táncház Művésztanárok és diákok élő zenés kíséretével,
a néptánc tanárok vezetésével.
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TeSzedd! 2019. március 20.

Iskolánk is csatlakozott a TESZEDD
programhoz, a Fenntarthatósági Témahét keretében, melynek szervezője
Aradi-Szabó Barbara volt. Lelkes kollégák és gyerekek az iskola udvarát és
környékét tették még szebbé és élhetőbbé.

Víz Világnapja
Március 22-én, az Andreetti Napok
utolsó napján megemlékeztünk a Víz
Világnapjáról.

Reggel iskolarádiós műsorral kezdtünk, amit a 3. a és a 4. a osztály tanulói adtak. Tiszta csapvizet ittunk. „Víz
a művészetekben” címmel dekorációt,
totót készítettünk. Az osztályok békás
jutalomban részesültek. Kék felsőben
jöttünk iskolába, és közös fotózást tartottunk az iskola udvarán. Az egyik
szünetben a Kék Duna keringőre táncolt az iskola apraja, nagyja. Ezen a
napon Smetana: Moldva zeneműjének
ismert dallama helyettesítette a csengő
hangját. Vigyázzunk a vízre!
Szervezők: Ráth Andrea és Varga
Tünde

Andreettiben történt
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Rajzpályázat–2019.
Az Andreetti napok keretén belül második alkalommal került megrendezésre a rajzpályázatunk.
Idén is a tankerületi iskoláknak lett
meghirdetve. Két témakörben készíthettek, bármely technikával rajzokat
a diákok.
A kedvenc meséd világa a 3-4. osztályosoknak állt rendelkezésre, míg az
5-6 osztályosok A védett állatok témakörében alkothattak.
A beérkezett pályamunkák között
festett, rajzolt és pasztellel készített
szebbnél szebb munkák voltak.
Négy iskola tanárai és rajtuk keresztül diákjait tudtuk megszólítani ezen
pályázattal, amivel nem lehetünk elégedetlenek.
Aradi Gergő
szervező

Eredmények
Állatok világa kategóriában
Opra-Kocsis Renáta 6. a osztály,
I. helyezett (Érdi Battyhány Általános Iskola)
Stelczel Anna 6. a osztály, II. helyezett
(Érdi Batthyány Általános Iskola)
Újszászi-Boros Írisz 6. a osztály, III.
helyezett (Érdi Battyhány Általános Iskola)
Mesék világa kategóriában
Szabó Nóra 4. osztály, I. helyezett
(Diósdi Eötvös József Német
Nemzetiségi Általános Iskola és
AMI)
Beri Kristóf 4. osztály, I. helyezett
(Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola)

Tanulmányi verseny alsó tagozat
A tanulmányi versenyünk célja, az
alsó tagozaton kiemelkedő képességű
és tájékozottságú gyermekek tudásának összemérése, évfolyamonként.
A versenyfeladatok olyan átfogó,
komplex tájékozottságot feltételeznek a résztvevőktől, amit nemcsak az
iskola falai között, a tanórákon lehet
elsajátítani. Évről-évre nagy a lelkesedés a tanulók körében a részvételt
tekintve, ezért valamennyi osztályban a versenyt megelőzően „válogató
versenyt” tartunk. A legjobb eredményt elérő 3 tanuló képviselheti az
osztályt. Ezért ennek a tanulmányi
versenynek iskolánkban rangja van.
A helyezettek oklevéllel, hozzá tartozó jutalommal, valamint, a közösség
elismerésével gazdagodnak a verseny
befejeztével.
Az idei helyezettek Sóskúton és
Pusztazámoron tanuló diákjaink közül a következők voltak.

1. évfolyam
1. Pelczel- Nagy Bálint
2. Rick András
3. Szabó Milán

2. évfolyam
1. Dósa Júlia
2. Gecsényi Lilla
3. Tölgyes Anna

3. évfolyam
1. Dobos Lili
2. Szabó Tamás
3. Jóri Zsóﬁa

4. évfolyam
1. Pálok-Ney Ágost
2. Pelczel-Nagy Ádám
3. Végvári Veronika Anna

Bene Panni Flóra 3. a osztály, II. helyezett (Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola
és AMI)
Dizseri Boróka 3. osztály, II. helyezett (Érdligeti Általános Iskola)
Szabó Laura 4. a osztály, III. helyezett (Tárnoki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola)
Izmendi Zselyke 3. b osztály, III. helyezett (Érdliget Általános Iskola)

Anyák napja
Minden édesanya
kincse a családnak,
Gyermekükért élnek,
fáradnak, aggódnak.
Értük dobog szívük
első perctől fogva,
Szeretet rajbaji,
ez az anyák sorsa.
Megható, szép ünnep
áldott Anyák Napja
Ezt jelzi hálának.
sok-sok virágszála.
Tormássy Erzsébet
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Óvodában történt

AMI zene
Óvodából iskolába! Iskola előkészítő
az Andreetti Művészeti Iskolában
Iskola előkészítő programjaink utolsó állomásához értünk. Ezen a napon
a művészeti iskolával és tanáraival, a
hangszerekkel és a zenével ismerkedhettek meg az óvodások. A hangszerbemutatót érdekessé tette, hogy lehetőség volt a hangszerek kipróbálására,

megszemlélésére. Az óvodások megismerkedhettek a színjáték, a graﬁka
és a kerámia csoportos tanszakokkal
egy-egy rövid foglalkozás keretében.
A zenés délután záró programja a
táncház volt, melyen élő zenét szolgáltattak a citerások, furulyások és hegedűsök.
Szeptemberben találkozunk!

Ovi-Zsaru program
A programhoz 2018. decemberben
csatlakozott óvodánk, melyben a mindenkori nagycsoportosaink vesznek
részt. Ebben az évben a Micimackó
csoporthoz társultak a Nyuszi és Katica csoport nagycsoportosai.
Az óvodáskorú gyerekek kisebb-nagyobb baleseteknek, veszélyeknek vannak kitéve. Életkori sajátosságukból
adódóan kíváncsiak, és tapasztalat hiányában sokszor nem ismerik fel a veszélyhelyzeteket. A program célja, hogy
játékos keretek között a bűnmegelőzés
és a veszélyhelyzetek tudatos felismerését megtanítsa.
A programot az érdi rendőrkapitányság két munkatársa, Mosolygó László
és Szatmáriné Berczi Adrienn Doloresz segítette három alkalommal.
Az előadók bemutatták a rendőrök
egyenruháját, felszerelését és jelvényét. A gyerekek megismerkedhettek
a rendőrök óvodai „kollégájával” Ren-

dőr Robi bábbal, ezután találkozhattak
a program másik két bábszereplőjével,
Rosszcsont Rozival és Rosszcsont Ricsivel.
Minden nap más-más témakörben
szituációs és szerepjátékokon keresztül, a drámapedagógia eszközeinek,
módszereinek segítségével, megismertük a vészhelyzetekben való helyes viselkedés szabályait.
A program során egymásra épülő
témakörök a gyerekeket, a szabályok
betartására a vészhelyzetek felismerésére, elkerülésére nevelik.

A mai világban sok veszély fenyegeti
a gyerekeket az utcán, játszótéren, ezért
is fontos megtanulni kiben bízhatnak, ki
az idegen, kitől és mit fogadhatnak el. A
veszély a gyerekeket otthon sem kerüli
el. Drámajáték segítségével különböző szereplőként próbáltunk bejutni az
„otthonukba”, ezzel óvatosságra ﬁgyelmeztettük őket, hogy mindenkiben ne

bízzanak meg, információt ne adjanak
ki magukról, családjukról. A gyerekekkel közösen összegyűjtöttük a lakásban található veszélyforrásokat (kés,
olló, elektromos eszközök, vegyszerek,
gyógyszerek), és ezek helyes használatáról, tárolás szabályairól beszélgettünk.
A gyerekek számára a biztonságos
közlekedés már ismert téma volt, mivel
évek óta az érdi rendőrkapitánysággal
és a sóskúti polgárőrséggel közösen
Kresz-napot tartunk az óvodában, ahol a
kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályaival ismerkedhetnek. Pályázaton
nyert közlekedési eszközök (táblák, közlekedési lámpák, gyalogátkelő helyek)
segítségével KRESZ pályát rendeztünk
be a tornateremben, ahol az eddig elsajátított ismereteket elevenítettük fel.
Az utolsó napon drámajátékok segítségével a konﬂiktushelyzetek erőszakmentes helyes, békés megoldását
gyakoroltuk.
A héten sok veszéllyel és szabállyal
találkoztak a gyerekek. Minden témakörnél a saját élményeiket is elmesélték. A közös játékok segítséget nyújtottak abban, hogy sok rájuk leselkedő
veszélyhelyzetben el tudják dönteni,
hogyan viselkedjenek, mit tegyenek.
Remélem, ezzel is hozzájárulhattunk,
hogy óvodásaiknak biztonságos, boldog
gyermekkort biztosíthassunk.
Gizus óvó néni

Civil élet
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Krvatačka
Mandulavirágzás ünnepe a tárnoki Öreghegyen
Minden év márciusában a Tárnoki
Szlovák Önkormányzat a mandulavirágzás megünneplésével köszönti a
megújuló természetet. Idén ragyogó,
napfényes, meleg délután várta az ide
látogatókat. A kőkeresztnél tartott
liturgia, és a szabadtéri színpadról
történt határszentelés után az érdeklődőket „Daloló örökségeink” című
műsorral szórakoztatta a meghívott
fellépők sora, akik a környék településeiről érkeztek. Énekeltek a Diósdi
Hagyományőrző klub népdalkörének
énekesei, a Törökbálinti Rózsaszirom
Nótakör tagjai, kieresztették hangjukat a százhalombattai Muslinca Dalárda férﬁ tagjai. Nem maradt el a Tárnoki Hajtóka Egyesület Népdalkör jó
hangulatú énekléseinek előadása sem.
Záró akkordként a sóskúti Večernica
Hagyományápoló Tánccsoport kamarakórusa vendégszerepelt. A korábbi
fellépések alkalmával sóskúti dalokat

adtak elő Kuzma István - Daloskönyv
Pusztazámor, Sóskút és Tárnok szlovák dallamai címen gyűjtött és feljegyzett anyagából. Idén más anyagból
készültek. Bagdán Gyöngyi a táncscsoport egyik nagyon aktív tagja, régi
táncos válogatta a dalokat és tanította
be a 8 fős lánykarnak. A Kis-Fátra tövében, Árva megyében fekvő Tercho-

va nevű településen gyűjtött anyagból
készültek és énekeltek, furulyaszóval
fűszerezett, öt dalocskát. Éneküket
furulyaszóval kísérte Fodor Miklós
a sóskúti iskola zenetanára. Az ősbemutatónak nagy sikere volt. Kapusztnyik fesztiválunkon jún. 1-én a hazai
közönség is megismerkedhet velük.
(Papp Istvánné, fotó: Tamás Miklós)

Zöldvilág fotópályázat

M

S

,E

Magazinunk az elmúlt évekhez hasonlóan – a Jövő Háza Alapítvány és
a toptura.hu hírlevél támogatásával –,
Zöldvilág címen országos fotópályázatot hirdetett a természetjáróknak, a
szabadidősportokat és a természetet
kedvelőknek, valamint a budai agglomeráció településein élőknek.
A Föld napja alkalmából április 18án az Újpesti Kulturális Központban
került sor az ünnepélyes, kiállítás-

sal egybekötött eredményhirdetésre.
A pályázatra összesen 28 fotós küldte be igen színvonalas, jó minőségű
174 színes és fekete-fehér fotóját,
fényképsorozatát. A rendkívül nagy
számban érkezett felvételek miatt
a szakmai zsűri megosztott díjakat
adott át.
A beküldött fotók közül első díjat
nyert Hatvani Ágnes és Rácz Tünde
(Budapest), második díjat Hodossy
Ilona (Budapest) és Mátrai Sándor
(Sóskút), harmadik díjat Czumbil Attila (Miskolc) és Kiss László (Zagyvaszántó), valamint különdíjat kapott
Papp Sólyom és Vásárhelyi Péter (Budapest). Halász Alexandra (Budapest)

és Babits Lajos (Szentendre) dicséretben részesült.
A díjazottakon túlmenően a következő alkotók képei láthatók a kiállításon:
Martos Katalin (Békéscsaba), dr. Riskó
Ágnes (Miskolc), Szabó Andrea (Csörög), Vidáné Szűcs Erika (Nyúl), Dobi
Sándor, Dobi Zsóﬁa, Kovács Klára,
Lengyel Éva, Molnár Zsolt, dr. Nerhaft
Antalné, Nyitrai Zoltán, Pinkert László,
Szabó Zsuzsa, Szatmári Zoltán, dr. Szekeres Béla, Vessző Katalin (Budapest).
A kiállítás képei 2019. május 10-ig
megtekinthetők. Gratulálunk valamennyi alkotónak, további szép felvételeket kívánunk!
Pusztay Sándor
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Múltidéző

Sóskút emlékezetes, fontos napjai
Április elseje a bolondok napja. Ekkor
találtak ki barátok, rokonok, munkahelyi kollegák olyan történeteket,
amiről feltételezték, a másik elhiszi.
Használati tárgyakkal, enni, innivalóval is lehetett tréfálkozni. Például
ha a pálinkás üvegbe vizet töltöttek.
Így ivott valaki egy kupica vizet. De
hallottam ecetről is. Mondták neki, Te
vagy az április bolondja! Voltak persze elég morbid tréfák is. De a végén
jót nevettek.
Utána jött a Húsvét. Itt a sibálásról
írok .A szó korbácsolást jelent. Legények, férﬁak fűzfa ágakból fonták
meg a sibákot ( korbácsot). 4, 6, 8 és
kilenc szálból készült. Már márciusban nézték a fűzfabokrokat, melyiknek az ága a legjobb az elkészítéséhez.
Rendszerint két férﬁ állt össze elkészítéséhez, miután levágták a megfelelő
vesszőket, és eldöntötték pl. nyolcágú
legyen. Felső vége hurokszerűen viszsza volt fonva. Ebbe kötötték a meg
sibált lányok, asszonyok szalagjaikat. Sibálás közben tótul mondták el
kapcsolódó mondókájukat. Magyarra
fordítva a következő volt: „Sibiribi,
zsíros halak, parancsolta a takács és
takácsné, hogy adjon három tojást, egy
fehéret, két pirosat, hozzá még egy
darab kalácsot, hogy szabadulj meg
a korbácstól!” (Zalavári Sándor leírása alapján) Sibákolás után innivalóval
süteménnyel megkínált locsolók más
lányos házakhoz is elmentek. Húsvét
hétfőn legbüszkébb az volt, kinek sibáján a legtöbb szalag ékeskedett. Ez a
„Sóskút képes története” című könyvben leírásra került. E könyvben fotó is
látható. Nálam, és a könyvben is a következő téma a májusfa állítás. Könyven leírtakat idős emberek mesélése
alapján kissé módosítom. A legények
kivágták, feldíszítették a fát, majd a
lányos ház kapufélfájához erősítették
április 30-án késő este. A májfát a ﬁú
és barátai egész éjjel őrizték, hiszen
ha másik hódoló is volt a faluban, az
lecserélte a fát, és sajátját erősítette

fel. Ezért kellett őrizni egész éjjel a
fát. Leányok pontosan tudták melyik
hódolójuktól kapták, talán díszítése,
vagy titkos jelzésük alapján. Májusfa egy hónapig díszítette az udvarát
a nagyra becsült leánynak.
Az elmúlt években magam is láttam
kivágott fát cipelő legényeket április
utolsó napján. Hallottam lányos apákat is, kik elmesélték, május elsején
májfa díszlett házuk kapujánál.
Ezt a régi szokást még van aki ápolja. Falu majálisáról most nem tennék
említést, már írtam róla előző években.
Madarak és fák napjának köszöntése május 10-én, fontos dátum volt
az iskolások életében. 1906. évben
kiadott rendelet előírta az elemi népiskoláknak, ennek a természetvédelmi napnak megtartását, Az elsőt
Chernel István ornitológus tartotta.
Ez a nap nem iskolai, tanítási, hanem
természeti környezetben eltöltött nap
volt.
Tanáraikkal,
osztályfőnökükkel
kimentek a Malom hídtól Barátház
irányában lévő kiserdőbe. Az én korosztályom így nevezte ezt az erdőt.
Természetesen mára teljesen megváltozott a környék. Lovas tanyák, lakóházak nem voltak, a gyerekek szabad
természeti környezetben ﬁgyelhették a
fákat, madarakat, növényzetet. Tanáraik, ha tudtak feleltek, ezzel kapcsolatos
kérdéseikre. Erre az iskolaszüneti napra mindenki vitt magával enni, innivalót. Lehetett énekelni, madárcsiripelést
utánozni, szaladgálni, bújócskázni a
fák között. Minden korosztály szeretett
számháborút játszani. Homlokukra
gumival felerősítettek egy kartonpapír
cédulát. Általában négy jegyű számot
írtak fel rá. Két csapat számai más-más
színnel voltak felrajzolva. általában
kékkel- pirossal. Ha az ellenfél számát
valaki le tudta olvasni, le kellett venni a számot. Szám mellé hasznos volt
a nevet is hangosan kimondani. Játék
közben fa mögé lehetett bújni, de kéz-

zel, ággal eltakarni tilos volt. Volt, aki
magát hasra vágva , homlokát a földhöz szorítva próbálkozott, de ezt a bírók sípszóval jelezték,és kiállították.
Az a csapat győzött, kiknek fején a
legtöbb számcédula maradt meg. Bírók
a tanárok voltak. A játék lebonyolítása
változó volt korosztályonként, tehát az
1940-es években kicsit másként játszották, mint például 1970-80-90-es
években.
Végül megemlítem a „ragadvány”
neveket. Falunkban az azonos vezeték
nevűeket különböztették meg, vagy
jellemző külső, belső tulajdonságaik,
szokásaik alapján. Mindenki tudta,
kiről van szó. Próbálom nem korosztályonként, hanem ABC sorrendben
felsorolni a neveket: Babi, Benó, Brizó,
Blinder, Briblák, Bubnyás, Baranyás,
Cingi, Cinci, Cina, Cukros, Csé, Csian, Csike, Csini, Csumi, Cseles, Csuri,
Csikasz, Déri, Dacos, Dakota, Dzsaszper, Dzsimi, Dzsingi, Dzsoni, Dzsonzi,
Egér, Feki, Frücsek, Gabickó, Göndi,
Gesu, Janó, Jondi, Frédi, Janász, Jogász, Kujó, Kalapács, Kubán, Kormos,
Kopasz, Kollega, Kanóc, Katrás, Kanalas, Karika, Kompi, Kuka, Lipi, Lusta, Mimó, Mati, Nyegle, Nyúlzár, Paprikás, Pipacs, Pörkölt, Potyesz, Potyó,
Prézli, Sztani, Smöli, Sunyec, Smanyó,
Siplák, Skupinár, Sorompó, Sörös, Szivacs, Szike, Szuszi,Szutyi, Szomszéd,
Tatár, Torez, Tormás, Tüdő, Vörönda,
Zsír. Jellemzően férﬁak nevei szerepelnek itt, a női ragadvány név a ritkább. Magyartanárok ne vegyék tőlem
rossz néven a nem mindig tökéletes
ABC-t. Sokszor írtam be újabb neveket. Ezért csupán a név első betűje szerint soroltam, a második betű szerint
nincs mindig a helyesírás szabályainak
megfelelően sorrendbe téve!
A neveket sok ismerős elmondása
alapján tudtam felsorolni. Elnézést,
ha valaki kimaradt !
Farkas Magdi
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Sóskúti Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat felhívása

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Jelentkezz a Kapusztnyik
sütő versenyre!

Érd, Sóskút, Diósd, Herceghalom
településekre

Idén is megrendezzük a Kapusztnyik fesztivál részeként
a kapusztnyik sütő versenyt 2019. június 1-én.
Feltételek:
• otthon megsütött kapusztnyikkal lehet nevezni,
• mindenkinek 1 adag (1 kg lisztből és 2 kg káposztából ) készült süteményt kell hoznia a verseny napján,
június 1-én szombaton 13-14 óra között a helyszínre: Andreetti Károly Általános és Művészeti iskola,
Sóskút, Tulipán u.),
• cserébe minden sütő – helyezéstől függetlenül – 11
000-Ft értékű vásárlási utalványt kap Sóskút Község Önkormányzatától. Támogatásukat ezúton is
köszönjük!
Jelentkezni lehet:
Városi Terinél: 06-30-471-2902
Patocskai Nikinél: 06 20 962 2024
Jelentkezési határidő: 2019. május 15.
Szeretettel várunk minden régi és új versenyzőt!

rész- vagy teljes állásban, rugalmas
NVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM BLÈSBMLBMNJ
foglalkoztatásban is,
levelek kézbesítésére

KERÉKPÁROS
ÉS MOTOROS
,²;#&4¶5ý
munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány,
• nagymotorra „A” kategóriás,
kismotorra ,,B” kategóriás jogosítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.
Juttatások:
• QØUMÏLPL ÚT[UÚO[ÿL
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.
A munkakör CFUÚMUIFUÿB[POOBM
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Vas Edit - tel: (30)771-1446
Email: Vas.Edit@posta.hu
Cím: 2030 Érd Angyalka utca 1/a
"[ BEBULF[FMÏTSÿM UFMKFTLÚSĀ UÈKÏLP[UBUÈT FMÏSIFUÿ B
www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
" KFMFOULF[ÿ B KFMFOULF[ÏTTFM ÚOLÏOUFTFO IP[[ÈKÈSVM  IPHZ B
Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca
  $H BEBUWÏEFMNJ UJT[UWJTFMÿ BEBUWFEFMFN!
posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett
QP[ÓDJØoB[ÈMMÈTQÈMZÈ[BUJEÿT[BLÈCBOGFMNFSàMÿNÈTJLQP[ÓDJØ
– betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az
adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig
kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan
CFUÚMUIFUÿ FHZÏC QP[ÓDJØLLBM LBQDTPMBUCBO JT )P[[ÈKÈSVMÈTÈU
B KFMFOULF[ÿ CÈSNJLPS LPSMÈUP[ÈT OÏMLàM WJTT[BWPOIBUKB B 
Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-mail-címen,
F[B[POCBOOFNÏSJOUJBWJTT[BWPOÈTFMÿUUGPMZUBUPUUBEBULF[FMÏT
KPHT[FSĀTÏHÏU
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Készítse fel autóját, hogy a tavasz zökkenőmentesen induljon. Hozza el autóját bármely Fiat márkaszervizbe, ahol
rendkívüli pontossággal ellenőrzik annak állapotát és kizárólag eredeti alkatrészeket használnak. Az Ön elégedettségét a mi
szakértelmünk garantálja.

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 9., TEL.: +36 23 524 028
WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU
Az ajánlat 2019.03.18-tól 2019.05.31-ig érvényes a hivatalos márkakereskedőknél.
További információ a www.fiat.hu/mopar oldalon.

