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Információk

25 éves a Sóskúti Ifjúsági Zenekar
– Jubileumi Fesztivál
2019. június 15-16-án ünnepeltük fennállásunk 25. jubileumát egy nagyszabású fúvószenei találkozóval. Az ünnepre
nem csak nagyszámú közönség érkezett közelről s távolról,
hanem vendég zenekarokat is köszönthettünk Bajorországból, Mengkofenből, valamint hazánkból, Biatorbágyról,
Szomódról, Dányból, Pilisvörösvárról, Taksonyból és Környéről. De tánccsoportok is megtiszteltek minket műsoraikkal. Sóskútról a Večernica, Biatorbágyról pedig a Füzes
Néptáncegyüttes. A nagyszabású rendezvény mindkét napja
fergetegesre sikerült köszönhetően a megelőző gondos előkészületnek és a rengeteg támogatónak és segítőnek, akiknek ezúton is hálásan köszönjük anyagi, ﬁzikai és szellemi
munkával való hozzájárulásukat. A fesztiválról szóló részletes beszámolónkat e lap júliusi számában fogjuk megjeleníteni, most elöljáróban szóljon a köszönet minden jó szándékú
szponzorunknak, akik nélkül a siker nem lett volna teljes!

Támogatóink:
Sóskút Község Önkormányzata; Pusztazámor Község Önkormányzata; Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság NEMZ-KUL-19-0685; Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége; Pest Megyei Német Önkormányzat
Sóskúti Szlovák Önkormányzat; Andreetti Károly Általános és Művészeti Iskola – Sóskút; Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Sóskút; Polgárőregyesület – Sóskút
Bibok Pincészet; Bősz-Metál Kft.; Budavidék Alapítvány; Címeres Pálinka Háza – Etyek; Cord Design Kft. – Budapest; Cosmed - Pandhy’s Kft.; Gyógyfű Kft.; Kapacitás Kft. – Budapest; Koszig Kft. – Tárnok; Kőnig Étterem;
Kvarchomok Bányászati és Feldolgozó Kft.; Mapei Kft.; Ózon Sóskút Kft.; Ozone White Kft.; Sóskút Fruct Kft.; Szabaprint Kft.; Szalay Bútor Kft.; Szent Gellért Kiadó és Nyomda; Szenzortechnika Kft.; V és Bíró Kft. – Törökbálint;
Ve-De-Kő Kft.
Bajkai Ádám és családja – Sóskút; Baranyai Sándorné – Sóskút; Benke Attila – Sóskút; Chrenkó János „Déri” – Sóskút; Chrenkó László és családja – Sóskút; Id. Kovács Ferencné – Sóskút; Kállai Józsefné – Sóskút; Kállai Zoltán és
családja – Sóskút; Kovács Ferenc és családja – Sóskút; Kovács János – Sóskút; Kuzsel József „Zsír” – Sóskút; Marcinkovics Imre „Csuri” – Sóskút; Melis Ferencné – Sóskút; Molnár Sándor és családja – Pusztazámor; Paulik Imre;
Pátrovics György és családja – Sóskút; Popják Imre és felesége – Sóskút; Szabados András és felesége – Sóskút; Varga
Lászlóné – Sóskút
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A gyerekek biztonságos közlekedéséért!
Az előző évekhez hasonlóan az idei
tanévben is megrendezte május 30-án a
Sóskúti Polgárőr Egyesület az általános
iskolai közlekedésbiztonsági vetélkedőt.
A versenyt megelőzően Simon
Kriszta rendőr őrnagy az érdi közlekedésbiztonsági osztályvezető helyettese a gyerekek ﬁgyelmét rátermetten
lekötve, előadást tartott. Tőle kaptuk a
kitöltendő tesztlapokat is.
Az előadás a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályaiba, valamint
a közúti jelzések, jelzőtáblák ismeretébe adott teljes körű betekintést.
Az Érdi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának vezetőjétől Kürti
István rendőr alezredestől és Balogh
Katalin törzsőrmestertől az előadás
alatt a kérdésekre jó választ adó gyerekek ajándékot kaptak. Köszönjük!
A versenyen közel ötven alsós és
ötven felsős diák mérte össze tudását. A versenyt megelőzően az iskola
szervezésében a gyerekek feladatokat
oldottak meg a döntőbe kerülésért

A felső tagozatban
I. helyezést ért el: Bihari Attila 8. a,
aki König Ferenc Sóskúti község polgármesterétől az elmúl éveknek megfelelően egy kerékpárt kapott.

A II. helyezett Kisdi-Karabinszky
Kolos 5. a Pátrovics Benedek Pusztazámor Község polgármesterétől vehetett át egy kerékpárt.
A III. helyezett. Tóth Bence 8. a egy
17.000 Ft értékű kerékpáros kiegészítőkből álló csomagot vett át Somogyi
Katalin tanárnőtől, aki évek óta szervezi az iskola részéről a vetélkedőt.
Szintén tőle kapott 10.000 Ft értékű
ajándék csomagot a IV. helyezett Bálint Vince Kristóf 8. a, az V. helyezett
Both Jázmin 7. b és a VI. helyezett
Herenkovics Nikolett 6. a tanulók.

Az alsó tagozatban
I. helyezést ért el: Agárdi Márk 4. a,
aki kerékpárt vehetett át König Ferenc Sóskúti község polgármesterétől.
II. helyezést ért Végvári Rebeka
Kata 4. a, Pátrovics Benedek puszta-
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zámori polgármestertől vehetett át egy
kerékpárt.
A III. helyezett Lukács Fanni Laura
4. a, a Diósdi Kerékpár center (Diósd
bike) tulajdonosának, Sárik Ferencnek
felajánlásaként egy 17.000 Ft. értékű
kerékpáros kiegészítőből álló csomaggal lett gazdagabb. Neki, valamint a
IV. helyezett Rick Dorka 4. a,
az V. helyezett Demeter Anna 4. b,
és a VI. Varga Nyeste 3. a osztályos
tanulóknak az ajándék csomagot Somogyi Katalin tanárnő adta át .
A négy kerékpár természetesen a
KRESZ szabályainak megfelelően első-hátsó lámpákkal, oldalprizmával,
sárvédővel, csengővel lett felszerelve.
Ebben is jelentős támogatást nyújtott
Sárik Ferenc a Diósd bike tulajdonosa.
A kerékpárok és a többi ajándék
pénzügyi hátterét Sóskút Község Önkormányzata, Pusztazámor Község
Önkormányzata, a Sóskúti Polgárőr
Egyesület, a Sóskúti Iskola Diákjaiért
Alapítvány, és Sárik Ferenc (Diósd
bike) biztosította.
A verseny minden támogatójának és
az iskola pedagógusainak köszönjük a
közreműködést!
Csernyák Péter
alpolgármester

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.
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Önkormányzati hírek

Ki dönthet?
A napokban tájékoztató lapot kaptam
egy gépjármű vezetőtől, mert az abban
leírtakat nem értette egészen tisztán.
Ő egy idősebb hölgytől vette át ezt a
lapot, a Petőﬁ utcai demonstráció idején. Mint már tudhatjuk ez a demonstráció a nagyfokú átmenő forgalommal
volt összefüggésben. A tájékoztatót
átolvasva néhány kérdésre megadtam
a választ. Mivel ez mindenkivel, aki
ilyen lapot kapott nem történt meg,
ezért szeretném a lakosságot néhány
dologról informálni.
Az újság előző számában már egy
hosszabb cikkben részleteztem azokat az eseményeket és vezetői véleményeket, amelyek az elmúlt időszakban történtek, amik összefüggnek a
jelenlegi cikkemmel. A demonstráció
szervezőivel nem találkoztam, azokat
nem ismerem. Viszont a szervezők
által átadott lap nagyon sok valótlanságot tartalmaz, ha ez tudatlanságból történt, akkor érthető, ha szándékosan, akkor elég nagy probléma.
Az első nagy probléma, hogy „a közútkezelő nem járul hozzá gyalogos átkelő kijelöléséhez sem, arra hivatkozva, hogy a forgalom nagysága nem
teszi ezt indokolttá” A közútkezelőnek nem ez a feladata! Ezt a döntést
a papíron leírtakkal ellentétben nem
a Polgármesteri Hivatal hozhatja meg
(mert mindenért az a bűnös, főleg, ha
úgy kezdődik, hogy polgármester), a
döntést egyedül csak a képviselő-testület hozhatja meg. Ha az ismeretlen
szervezők között képviselő-testületi
tag is volt, akkor a levélben leírtak
érthetetlenek számomra, hiszen erről
már többször tájékoztatást kaptak.
Ha a településen belül tartós forgalomszervezési döntés alapján egyetlen egy közlekedési táblát elrakunk a
helyéről, vagy újat helyezünk ki, az is
a testület hatásköre.
Különböző forgalomtechnikai döntések ennél jóval súlyosabbak, ezért
egyértelmű, hogy minden ilyen jel-

legű döntést csak a képviselők hozhatnak meg. Ez alól kizárólag az ideiglenes forgalomkorlátozás a kivétel. de a
Petőﬁ és Mártírok utcában nem erről
van szó.
Másik észrevétel, hogy az 10001100 jármű sok, vagy kevés ezt mindenki a saját bőrén érezheti. Ha egy
útvonalon akár 10 ezer jármű is megy,
az még nem biztos, hogy indokolja egy
zebra létesítését. Annak akkor van létjogosultsága, ha ez a gépjármű szám
ugyanabban az időben ugyanazon a
helyen, nagyszámú átkelő gyalogossal
találkozik. A közúti hatóság az általuk
végzett felmérések alapján ezért állítja azt, Sóskút esetében ez a hányados
olyan alacsony, hogy nem indokolt
gyalogos átkelőhely kiépítése. Ettől
függetlenül a település képviselő testülete dönthet felmérés, tervezés, engedélyezés után a költségek ismeretében, hogy vállalja ennek kiépítését.
A gyalogos átkelők létesítésével néhányan úgy gondolják, hogy minden
baj megoldódik. Nem véletlen, hogy a
szakemberek ezzel teljesen más véleményen vannak. Elmondhatom, hogy
egy közeli településen, miután több
átkelő létesült, gyors egymásutánban
két halálos gázolás történt a zebrán.

A gyalogos elsőbbségét a KRESZ
kimondja, de és ez után jönnek a kivételek, amiből elég sok van, amik a
gépjármű vezetőjét is védik. A gyalogosok teljesen abban a hitben vannak, hogy övék az országút. Naponta
az ember többször gépjárművezető és
többször gyalogos. Sem az öntörvényű gyalogosra, aki elég ugrik, vagy
átszalad a gépjármű előtt, sem az ész
nélkül közlekedő járművezetőre nem
lehet szabályokat alkotni. (Fejlettebb
országokban már azt is tiltják, vagy
tiltani tervezik, hogy a gyalogosok a
zebrán áthaladás közben mobiltelefont
használjanak, fülhallgatóval zenét
hallgassanak)
Tárnok polgármestere Szolnoki Gábor, a körzetre traﬃpax bemutatót is
szervezett, ahol az ezeket árusító cégek tájékoztatták az érdeklődőket,
kérésünkre. Szerettük volna, ha az
önkormányzat is a veszélyes utakra kihelyezhetne készülékeket, hogy
legalább a gyorshajtást valahogy viszszaszoríthassuk. Ebben az esetben
valóban elmondhatjuk, hogy az állam
teljes mértékben elzárkózott ettől.
A saját tapasztalatom pedig a Pest
Megyei Közútkezelővel kapcsolatban,
hogy minden megkeresésünkre maximális jóindulattal és segítőkészséggel
állnak, legyen az akár hivatali, vagy
lakossági kérés, panasz, azokban az
ügyekben, amelyikre nincs hatáskörük és nincs megbízásuk sajnos nemleges választ tudnak csak adni. Ezt
tudomásul kellene vennünk.
Természetesen a hivatalban mi is
látjuk mindezeket a problémákat és az
előző évekhez hasonlóan továbbra is
próbálunk megoldásokat keresni. Ezért
is kértünk forgalomtechnikai komplett
árajánlatot ezeknek az orvosolására, de
mint előzőekben már leírtam, ennek a
költségeit is egyedül a képviselő testület szavazhatja meg.
König Ferenc
polgármester

Önkormányzati hírek
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Idén 10 éves a Sóskút Szárnyai
motoros baráti társaság
Szeretnénk egy születésnapi bulival megünnepelni ezt a kerek szép számot.
2019. 09. 14 Sóskút Orgona utca 11 szám alatt található Kúriában (rendezvény terem) lesz egy bulink,
ahová minden kedves Sóskúti lakost nagy szeretettel várunk.
Étel és ital kínálat mellett két koncert is lesz.
18:00 órától nyitott ajtók várnak mindenkit, aki szeretne ismét velünk mulatni, vagy akkor megismerni minket.
19:00 Cool Riders kelti életre a kezeket és lábakat ez után
21:00 a Blues Company fokozza a hangulatot. Külön öröm, hogy
a Company 25 éves jubileumi fennállásuk országos turné helyszíne is leszünk!

Fontos részlet, hogy 15:00 és 18:00 között egy zárkörű része is lesz a bulinak,
ahol motoros csapatok érkezését várjuk!
A terem előtt lévő útszakasz lezárásra kerül és ez úton is szeretnénk megkérni mindenki,
hogy legyenek szívesek kerülni majd ezen a napot!
Nagyon köszönjük előre is és nem szeretnénk kellemetlen helyzetet okozni!
Végül mindenképp köszönet König Ferencnek a rendezvény támogatása miatt.
További részletek facebook-on a „10 éves a Sóskút Szárnyai” esemény oldalon.
Vlasin Zsolt Sóskút Szárnyai MBT.

Gratulálunk!
Idén is a hagyományoknak megfelelően térségi borverseny volt Biatorbágyon. A rendezvényen negyven
borász vetélkedett az általuk szüretelt
szőlőből készített borával. Neves bírák
voltak a versenyen, az Etyeki Borút
Egyesület elnöke, dr. Fetzer Csaba,
Szabó Attila egyetemi tanár, borszakértő és Buránszki György borászati
analitikus mérnök.
A jó hangulatú versenyen sóskúti
versenyző is részt vett Öreghegyből.
A közel 60 mintából mely több kategóriába volt benevezve, Bakos István
Öreghegyi Zenit borával a fehérbo-

rok kategóriájában első helyezést ért
el. Ez csak annak meglepetés, aki
még nem kóstolta István fantasztikus
borát (a pálinkái sem rosszabbak).
Az, hogy egy jellegzetesen fehérbor
termő vidéken valaki első helyet ér el
és főleg olyan helyen, amely az etyeki
borvidékhez tartozik, az megítélésem
szerint egy igen magas színvonalat
jelez. Úgy látom, hogy Monostori
Vili után, vagy mellett újabb jó borok
fognak Öreghegyben születni. Gratulálunk!
König Ferenc
polgármester

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az előző számban
meghirdetett veszélyes hulladékgyűjtés technikai okok és rendezvények miatt a szolgáltatóval
történt egyeztetések után előre
láthatólag szeptember hó folyamán fog megvalósulni. A nyári
szabadságok miatt előbb nem lehet megszervezni.
Kérem szíves türelmüket!
König Ferenc
polgármester
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Sóskúton történt

A XIII. Kapusztnyik Fesztiválról
A Sóskúti Szlovák Önkormányzat június 1-én megrendezte nyári fesztiválját, melyet a Sóskúti Ifjúsági Zenekar
nyitott meg Kaszás Sándor vezényletével. A vendégek üdvözlése után egy
csokor virággal köszöntöttük a falu
legidősebb szlovák asszonyát Lizicska Jánosnét Valikát, aki őrzi a sóskúti
szlovákság dalait, szokásait, viseletét,
ezzel is folyamatosan segítve a Večernica szlovák hagyományápoló néptánc
csoportunk munkáját.
Bemutatkozott a ﬁatal 3 tagú Belice együttes, Patocskai Emese hegedű,
Kis Becse Gábor furulya, és Fodor
Miklós brácsa játékával. Nemrégen
vettek rész a Pest megyei Dunán innen – Tiszán túl népzene- és néptánc
versenyen, ahol bronzminősítést kaptak. Sóskúton először most hallhatták
őket egy moldvai zenei csokorral. Ezután indult a műsor I. része, melyben
az iskola néptáncos diákjainak vizsgaelőadását élvezhette a közönség. Ők
2-2 tánccal léptek színpadra. A Kisnapocska Moldvai táncokkal majd
Gömöri táncokkal készült. Felkészítő
tanáraik: Lőrincz Hortenzia és Tatár
Péter. Láthatták az Aprócska Napocska „Játék és tánc a Nagykunságból”
c. kis előadását. Felkészítő tanáraik:
Kunosné Ács Erzsébet és Tatár Péter.

A Nagynapocska táncosai Szatmári
és Szentbenedeki táncokat táncoltak.
Felkészítő tanáraik: Lőrincz Hortenzia és Linczenbold Maximilián.
A gyerekek meghívására cseretáncscsoportként érkezett Erdélyből Székelyszenterzsébetről a 14 tagú Cickom
tánccsoport Kincses Olga vezetésével,
akinek munkáját László Zsolt segítette. Nagy szeretettel és izgalommal készültek erre a találkozóra, annál is inkább, mert életük első magyarországi
szereplésére érkeztek. Három táncot
táncoltak: Sóvidéki, Marosmogyorósi
és Somogyi üvegest.

Az első rész lezárásaként a zsűri
kihirdette a kapusztnyiksütő verseny
eredményét. Ők még a műsor előtt végigkóstolták a 23 asszony által sütött
és a versenyre benevezett káposztás
hajtókákat. A zsűri tagjai: elnök König Ferenc Sóskút polgármestere, tagok: Pátrovics Benedek Pusztazámor
polgármestere, Szolnoki Gábor Tárnok polgármestere, Mészáros József
képviselő, Keller László és Papp István voltak.
Eredmény: I. Erős Józsefné, II. Péter Zoltánné, III. Lukács Istvánné,
különdíjas a sütemény látványáért
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Szabó Ede Lászlóné. Két férﬁversenyzőnek Krédler György és Kelemen
Csaba merészségét díjaztuk még 1-1
üveg borral. A Sóskút 2000 Társaság
a legﬁatalabb versenyzőnek ajánlott
különdíjat, aki az 1995-ben született
Vilonya Bianka volt.
A II. részben a felnőtt táncosok adtak
ízelítőt tudásukból. A sóskúti Večernica hagyományápoló néptánc csoport, Korondi táncokkal kezdte, őket a
Nagynapocskások Boncidai táncokkal
követték. Befejezték általános iskolai
tanulmányaikat, s ezzel a tánccal búcsúztak egymástól, tanáraiktól az iskolától. A Forgatós Kamara néptánc
csoport Budapestről érkezett, még nem
voltak vendégeink. A csoport 2008-ban
alakult. Tagjai olyan ﬁatalok, tapasztalt

táncosok, akik már évek óta foglalkoznak a Kárpát medence tánc-zene és
hagyományainak gyűjtésével. Többen
közülük hivatásos táncosként is kipróbálták magukat, egyesek pedig táncpedagógusként tevékenykednek. Céljuk,
hogy a Kárpát medence tánchagyományát a legautentikusabb formában
megismertessék és színpadra állítsák
a maga eredeti mivoltában. Fontosnak
tekintik, hogy egy-egy falu tánckultúráját szélesebben tanulmányozzák és
színpadra állítsák. A 18 tagú együttes
két alkalommal lépett színpadra, Maglódi táncokat, és Bodrogközi táncokat

mutattak be. Vezetőjük és koreográfusaik: Szécsi Judit, Velner Klára, Pintér
András, Pethe Miklós. A tárnoki Hajtóka tánccsoportot nem kell az olvasónak
bemutatni, hiszen sokszor megfordultak
Sóskúton, raszlavicai táncokat táncoltak. Az együttes vezetője Tóth Balázs,
felkészítő tanáraik: Bolgovics Gergő és
Kupecz Zsóﬁa. A Večernica kamarakórusáról már hallottak, vagy olvastak.
Legutóbb Tárnokon énekeltek, ahol új
anyaggal léptek a közönség elé. Bagdán
Gyöngyi a tánccsoport egyik nagyon
aktív tagja, régi táncos, válogatta és tanította be a dalokat a 8 fős lánykarnak.
Éneküket Fodor Miklós az iskola zenetanára furulyán kísérte.
Budapestről érkezett az Ágró-Ágra Tánccsoport, Palatkai táncokkal
léptek a közönség elé. Vezetőjük Kiss
Balázs és Farkas Fanni. Búcsúzóul
a Večernica tánccsoport egy új koreográﬁát mutatott be. Már tavaly magyarbődi énekek és táncok tanulásával
kezdetek foglalkozni, de feltett célja
volt a tánccsoportnak, hogy adatközlők alapján eredeti koreográﬁát készítsenek, énekeket tanuljanak szlovákul
és magyarul. Ezért áprilisban 2 napos
tanulmányúton voltak Szlovákiában,
ahol magyarbődi asszonyoktól, hagyományőrzőktől anyagot gyűjtöttek,
s ez most táncaikban is bemutatták.

A koreográﬁát Linczenbold Maximilian készítette, segítő és felkészítő
Lőrincz Hortenzia. Az együtteseket a
tárnoki Bara zenekar kísérte: Páll Éva
hegedű, Nagy Dóra hegedű, klarinét,
Páll Balázs nagybőgő, Varga Gábor
brácsa, dob, Nagy Zoltán cimbalom.
A műsor ideje alatt büfé, kürtőskalácsos, várta a vendégeket, de lehetőség volt ﬁnom borok kóstolására is.
A gyerekek sem unatkoztak, kipróbálták a népi játékokat, nagy sikere volt
a hatalmas légvárnak, volt kézműveskedés, arcfestés, és az elmaradhatatlan
kapusztnyik kóstolás. A Bara zenekar
este 22 óráig húzta a fáradhatatlan
táncosoknak a talp alá valót.
Köszönjük a sok segítséget, támogatást, ami nélkül rendezvényünk nem
lehetett volna ilyen színes. Társszervezőnk volt a Pest megyei Szlovák Önkormányzat. Támogatóink Sóskút Község Önkormányzata, Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskola, Bibok
Pincészet, Sóskút 2000 Társaság. Köszönjük a hangosítást Szakács Andrásnak és kollégájának, a kapusztnyik
tálalását az iskola technikai személyzetének, a ﬁnom bableves elkészítését
Kovács Évának és családjának.
Papp Istvánné
A fotókat a Ludové Noviny szerkesztősége bocsátotta rendelkezésünkre
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Búcsúzunk

ZALAVÁRI SÁNDORNÉT, a tanítványok, a kollégák és a falu lakói nevében,
Kuzselné Schóber Ágnes az
Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola igazgatója búcsúztatta
Drága Eta Néni!
Hát földi pályafutásodat befejezted,
szolgálatodat bevégezted.
Te, aki Sóskúton születtél 1937 augusztus 20-án, majd az iskolát olyan
kimagaslóan végezted, hogy 1 év kihagyásával kerültél a Budapesti szlovák tanítóképzőbe s onnan az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészeti Karára. A diploma megszerzése
után 1 évet Tárnokon, majd Sóskúton
lettél tanár, 1975-től igazgatóhelyettes és nyugdíjazásod előtt 12 évig
igazgató.
Igazán büszke voltál arra, hogy régi
tanáraiddal s később volt tanítványaiddal is együtt dolgozhattál.
Egész pályádat a szülőfaludhoz való
hűség jellemezte.
Férjeddel 61 évet töltöttetek boldog
házasságban 58 éve második hazádban Kelenföldön. Fiad is része volt
ennek, majd kibővült családotok Erzsivel és két gyönyörű unokátokkal:
Sárival és Marcival.

Sóskúton történt

Anyák napja 2019

Sanyival együtt gyakran látogattad
rendezvényeinket, a falu életében is
tevékenyen vettél részt. Ezt bizonyítja, hogy 2012-ben megkaptad az önkormányzat által alapított Sóskútért
emlékérmet, és ugyanakkor vehetted
át az Aranydiplomát is.
Fiatalságod mindig töretlen volt, a
már felnőtt diákok mindig szívesen beszélgettek veled, idézték fel kedvességedet, akaraterődet, régi élményeiket,
példádat gyermekeik elé állítva.
És most itt vagy. Ugyan nem láthatunk, de mosolyod, barátságosságod,
emberiességed itt lebeg közöttünk
A falu mindig várt, és most is haza
jöttél, ahogy kedvenc versedben is
megírta Ady Endre:
HAZAMEGYEK A FALUMBA
Szigorú szeme meg se rebben,
Falu még nem várt kegyesebben
Városi bujdosóra.
Titkos hálóit értem szőtte
S hogyha leborulok előtte,
Bűneim elfelejti.
Vagyok tékozló és eretnek,
De ott engem szánnak, szeretnek.
Engem az én falum vár.
Mintha pendelyben látna újra
S nem elnyűve és megsárgulva,
Látom, hogy mosolyog rám.
Majd szól: »Én gyermekem, pihenj el,
Békülj meg az én ős szívemmel
S borulj erős vállamra.«
Csicsítgat, csittít, csókol, altat
S szent, békés, falusi hatalmak
Ülnek majd a szívemre.
S mint kit az édesanyja vert meg,
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek,
Úgy alszom el örökre.
Nyugodj békében!

Sóskúton történt

9

Sóskúti Híradó – 2019/5

„Madarak és fák napja”
Programjainkkal próbáltuk tanulóinkban megerősíteni a madarak és fák
védelmét, a rájuk való odaﬁgyelést.
Végezetül 13 órától dr. Hajdú
Zsanett tartott 1 órás interaktív előadást a tornateremben a fákról.
Takács Attiláné, Heni néni

2019. május 10-én tartottuk meg iskolánkban a „Madarak és fák napját”.
Ebből az alkalomból a reggeli fogadás alatt (az iskola rádiójában)
néhány mondat hangzott el e nap
kapcsán, hogy tanulóink tudják, miért is tartunk ilyen megemlékezést.
Továbbá ismertettük velük a napi
programot, és az ezzel kapcsolatos
feladatokat.
Néhány madaras vers is helyet kapott itt. A csengőszó egész nap madárfütty volt.
A földszinti folyosón, a bejárat mellett tanulóink által rajzolt madaras
rajzok es madárfotók köszöntek ránk.
Ezzel is tudatosítva bennük, hogy
ezen a napon a madarak a főszereplők, őket „ünnepeljük”.

Felhívtuk a gyermekek és kollegák
ﬁgyelmét, hogy aki teheti, madaras
vagy fás ruházatban jelenjen meg. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel.
„Madárlesen „ játékunk:
Az udvaron elrejtettünk több, mint
700 db papírból kivágott kacsát. A csapatoknak ezeket kellett megtalálni, öszszegyűjteni. Érdemes volt összefogni.
Az osztályok versengtek egymással.
Az alsó tagozatban a 3.b osztály, a
felső tagozatban az 5.a osztály gyűjtötte össze a legtöbb kacsát.
Jutalmuk 1-1 torta volt.
A nap folyamán madarakkal, fákkal
kapcsolatos feladatokat, rejtvényeket
lehetett megoldani. Aki kitöltötte ezeket többe-kevésbé jól, az kapott érte
1-1 faból készült madárkát.

Erdő varázsa
Titokzatos erdő
örök-szép varázsa,
Visszavár bennünket
lombok suttogása.
Oly nyugalmat áraszt
minden egyes fája,
Bármerre keresnénk,
nincsen ennek párja.
A másik nagy kincse
szelíd csendessége,
Zajos világ után
itt miénk a béke.
Látogassuk gyakran
erdőknek otthonát,
Egész esztendőben
sok-sok örömet át.
Tormássy Erzsébet
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Andreettiben történt

Kedves Olvasók!
„Csak az tudja, hogy meddig
mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el.”
(Jókai Mór)
Az idézet kifejezi, hogy az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola pedagógusai és diákjai hogyan
vélekednek a 2018-2019-es tanévről. De tudják ezt azok a
szülők és önkormányzati, tankerületi dolgozók, civil szervezetek is, akikkel kapcsolatban voltunk a tanév során, hiszen egy ilyen kis közösségben, mint a sóskúti, óhatatlan,

hogy közös céljaink mentén összefogva együtt végezzük a
napi feladatokat.
Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, hiszen ismét egy tartalmas évet zárhattunk az Andreettiben!
Minden kedves olvasónak, kollégának, szülőnek, és
Andreettis-diáknak kellemes pihenést kívánok a nyári szünetre.
Kuzselné Schóber Ágnes
igazgató

Rendhagyó énekóra

Nemzeti összetartozás emléknapja
Iskolánk tanulói június 4-én a Trianoni békediktátumról emlékeztek meg. A 6.b-sek előadása után a művészeti iskola diákjai is bekapcsolódtak a műsorba.
Végezetül közös éneklés és tánc zárta a megemlékezést.

2019. május 17-én a Nemzeti Kulturális Alap pályázata
támogatásával Garami Gábor, Garami Balázs és Temesi Bertalan érkezett iskolánkba.
Rendhagyó énekóra keretében bemutatták a dob, az
akusztikus és a basszusgitárt.
Kétszer 45 percben az alsósok, majd a felsősök hallgathatták meg és próbálhatták ki ezeket a modern
hangszereket.
A gyerekeknek rendkívül tetszett az interaktív énekóra.

Sóskúton történt

11

Sóskúti Híradó – 2019/5

Gyerekek a középpontban
A május utolsó napján megrendezett
gyereknap felhőtlen kikapcsolódást
ígért és adott. Gyerekzsivajjal, zenével, jókedvvel telt meg az iskola és
környéke.
A Diósdi Bajvívók Egyesülete bemutatójával fergeteges hangulatot
keltett, majd az ünnepeltek, a gyerekek több programból választhattak,
állomásról állomásra járva élményeket szerezhettek, vidáman tölthették

a délelőttöt. Maguk próbálhatták ki a
középkori fegyvereket, csillagdobást,
íjászatot, gyöngyöt válogattak, ügyességi feladatokat oldhattak meg stb.
A DÖK-ös diákok is bőven kivették
részüket a programok lebonyolításánál, sőt a feladatok összeállításánál a
gyerekek is élhettek javaslataikkal.
Az időjárás kegyes volt, szikrázó
napsütésben az iskola udvarán és an-

nak környékén tudtuk a programokat
megvalósítani. Hangulatra sem volt
panasz, hiszen a csapatvezetők lelkesítették, bíztatták a gyerekeket, az
állomásvezetők pedig szeretettel és
odaﬁgyeléssel várták az érkező csoportokat.
Mi felnőttek örömmel láttuk a boldogságtól, izgalomtól kipirult arcú
tanítványainkat.

Meseterápia az Andreetiben
Élő Fruzsina meseterapeuta az állatok
összetartó erejéről mesélt a második
évfolyamnak tartott meseterápiás foglalkozás során.
A mesében szereplő állatok meg
akarták védeni szeretett királyukat,
az oroszlánt a gonosz és kegyetlen sárkánytól.
A győzelemhez minden állat segítségére szükség volt, a legkisebb mókusoktól a legnagyobb elefántokig.
Mesehallgatás után a gyerekek eljátszották a mesét, közösen énekeltek,
táncoltak, együttes erővel még a szél
zúgását is a terembe varázsolták. Így
a foglalkozás végére nekik is sikerült
közös erővel legyőzniük a gonosz sárkányt.
Takács-Halmy Viktória
könyvtáros
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Civil élet

Gyermeknap az óvodában
Az elmúlt évektől eltérően, idén, kirándulás helyett az óvodánkban rendeztük
meg a gyermeknapot. Azt el kell mondjam, az eredeti terv szerint jobbnál-jobb
helyszínek és ötletek fogalmazódtak
meg bennünk, habár a megvalósítás
közel sem volt olyan egyszerű. Nem
keseredtünk el, hisz a lényeg mindnél
ugyanaz volt, hogy a középpontban minden esetben a kicsik szerepeljenek, így
ebben az évben mi produkáltuk ennek
az eseménynek a lebonyolítását. Sok-sok
izgalmas programmal készültünk erre a
napra. A reggelit követően Misi bohócot
köszönthettük intézményünkben, akinek
roppant szórakoztató műsora mindenkit elkápráztatott. Az előadást követően

több terület közül választhattak a gyermekek. A tornateremben zajló táncház
és légvár sokakat lekötött. Emellett az
udvaron lehetőség volt barkácsolásra és
arcfestésre is. Gyönyörű munkák születtek a kis arcokon és a kézműves asztalnál
egyaránt. Az óvónénik buborékfújással, bohócaink pedig luﬁhajtogatással is
meglepetést okoztak. Ezúton szeretnénk
megköszönni a Family Frost Kft.-nek a
jégkrém, valamint Kuzsel Józsefnek a
túró-rudik felajánlását, melyek tovább
fokozták a nap jó hangulatát. Az óvoda
dolgozóinak összefogásával pedig ismét
egy csodás napot zárhattunk.
Adél néni,
Katica csoport

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani
Szabadi Katalinnak,
aki évekig volt óvodánk
Szülői Munkaközösségének vezetője, az intézményünkért tett önzetlen
és példaértékű munkájáért! Mindig a
gyerekek érdekeit tartotta szem előtt,
folyton azon dolgozott, hogy Ő és
az általa irányított szülői szervezet

támogató hozzáállással forduljon pedagógusaink élményalapú módszerei
felé. Ehhez nemcsak anyagi támogatást teremtett elő, de saját és szülőtársai munkáját is nem egyszer felajánlotta a közös cél érdekében. Mindig
átgondolt és gyermekközpontú gondolkodással fordult az előttünk álló
feladatok felé, és szabadidejét nem
sajnálva szervezte meg az ezekhez

kapcsolódó teendőket. Reméljük Ő
is szeretettel gondol majd az elmúlt
évekre és néha azért meglátogat minket egy-egy jó ötlettel a tarsolyában!
Kívánok neki további sikereket mind
a magánéletben, mind a szakmai életben egyaránt!
Kovácsné, Anikó
óvodavezető

Sóskúton történt
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Ahol az ég és a Föld összeér
Nedeczky Júlia álma
Mindannyiunk életében léteznek álmok és vágyak, melyek a legtöbbször
beteljesítetlenül, az egész életünkön
át elkísérnek bennünket, s vannak
melyeket tudatosan tervezünk és szép
lassan, lépésről lépésre megvalósítunk.
A Föld legmagasabb hegyeinek és
hegycsúcsainak érintetlen világa foglalkoztatta Nedeczky Júliát már kisgyermekkorától kezdve, felfedezni az
ismeretlent, a civilizáció zajától mentes titokzatos világot mindeközben
leküzdeni önmagunkat, megismerni
ﬁzikai és lelki erőnlétünk végső határát. Tervét, hogy eljusson arra helyre,
melyet a saját szavaival úgy jellemez,
ahol az ég és a Föld összeér, arra a
különös, az emberi érzékek számára rideg és élettelen világba, melyet
valljuk be, a hétköznapi emberek csak
fotókról vagy a kisﬁlmek világából
csodálnak. Mindezek a gondolatok
meghatározták és vezérelték az eddigi életét és kijelölték az utat számára,
melyet tudatosan alakított annak érdekében, hogy a gyermeki fantáziában
megszületett álmok az évek múlásával
valósággá váljanak.
Egy kellemes kora tavaszi délutánon, a Sóskútiak Egyesülete szervezésében, Nedeczky Júlia „Újpesttől a
Himalájáig” címmel tartott előadást
Sóskúton, amelyen a jelenlévők részére beszámolt a hegymászással összefüggő élményeiről, a hosszú út során
megszerzett tapasztalatairól, embert

próbáló élethelyzetekről, a siker és a
kudarc megéléséről, valamint az expedíciók során előforduló emberi tragédiákról.
A magával ragadó előadás alatt, a
megtekintett fotóknak és ﬁlmeknek
köszönhetően, a jelenlévők ízelítőt
kaphattak a hegyek misztikus világából és a csodás képeknek köszönhetően karnyújtásnyira került e hatalmas
hegyek világa, rádöbbentve valamenynyi résztvevőt arra, hogy mily apró is
az ember a természet e csodás és tekintélyt parancsoló képződményeihez
képest. A hegyek világát járva, letekintve az alattunk elterülő végtelen
tájra, kiváló alkalmat teremt a lélek
számára, hogy önmagunkban számot
vetve, átgondolhassuk emberi létünk
értelmét és visszaigazolást nyerjünk
arról, hogy mi is a szerepünk és a feladatunk ebben a földi világban.
Nedeczky Júlia 1993-ban kezdte meg
a hegymászást és különös vonzalmat
érzett a legmagasabb hegycsúcsok,
kifejezetten a Himalája meghódítását
illetően. A végső álom megvalósítását
megelőzően, teljesítette a szomszédos
országok ismert és legjelentősebb csúcsait és megmászta a fontosabb európai hegycsúcsokat. Példaképe Zsohovszky Piroska, aki az első magyar
női hegymászóként, 1985-ben a Pamír
hegységben 7000 méter felett járt.
A vele való barátság és az iránta érzett
tisztelet arra a teljesítményre sarkalta,
hogy első magyar női hegymászóként

a 8000 méter feletti hegycsúcs legyőzését teljesítse.
A sok felkészülést és a kezdeti sikertelen próbálkozásokat követően,
a 2003-as esztendő az álmok beteljesedését hozta el számára és a Pakisztánban található Gasherbrum II. 8035
méteres megmászásával siker koronázta a magyar expedíció erőfeszítéseit. Nedeczky Júlia számára a gyermekkori álmok beteljesültek, hiszen
magyar nőként elsőként állhatott egy
nyolcezres hegycsúcs tetején. Teljesítményével és kitartásával történelmet
írt, beírta magát a magyar hegymászók nagykönyvébe.
Az előadáson megismert életvidám
személyisége, a hallgatóság számára is
útmutatást nyújtott, miszerint az életünkben nem létezik lehetetlen, mindent mi számunkra álom, a tetteinkkel
és kitartásunkkal – a sokszor embert
próbáló ﬁzikai és szellemi körülmények ellenére is – amennyiben szívből
hiszünk benne, mindenkor megvalósíthatunk. A rendezvény lebonyolításához köszönjük a képviselő-testület
és az önkormányzat támogatását.
Mészáros József
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Civil élet

Sóskút nevezetes tájai

Sétálni szoktam, rövidebb távolságokra, egészségügyi problémáim miatt.
Régi szép időkben hosszabb utakra
is vállalkoztunk barátaimmal. Talán
lehet mondani, Sóskút majd minden
részét ismerem, hiszen itt születtem
itt töltöttem életem nagy részét. Lett
egy közeli ismerősöm, sétáló barátnőm, ki szívesen elkísért sétáimon.
Őt kértem, menjünk el a Barátházba,
hiszen rég jártam arra. Hallottam ismerőseimtől mi történt ezen a tájon.
Barátház alapításának története ma
már kideríthetetlen. Egy biztos, káptalanság birtoka volt hosszú időn keresztül. Olvasmányok szerint a jezsuita rend egy laikus, természet kedvelő
társukkal, földműves részt alakított
ki, falunk e gyönyörű táján. Szőlővel,
gyümölcsfákkal betelepített része volt
községüknek, akár mint az Öreghegy,
Sztávka, Szedliszkó, Dolina és egyéb
külterületi részek. Tehát útra keltünk,

egyik nap a Barátház Biatorbágy irányában lévő ágába látogattunk ki. Mi
az ott lévő pincék, hétvégi házak tulajdonosait ismertük. Ezen ágban feltört,
használaton kívüli, elhagyatott, szeméttel telerakott birtokokat találtunk.
Másik nap a másik ágába sétáltunk ki.
Itt szintén az általunk ismert tulajdonosok, hasonló, siralmas állapotban
lévő pincéit, területeit láttuk. Ebben
az ágban lévő kút szeméttel telerakott
maradványait láttuk meg. Két feltört,
tönkretett pince között felmásztunk
a valamikori szőlősbe. Hiába volt, hiszen már a szőlőtőkék nyomait sem
láttuk. Cserjés, bokros területre értünk. Az erdős részen keresztül viszszamentünk a gyalogútra. Jött velünk
szemben egy ﬁatal hölgy, két gyermekével. Megkérdezte, a Barátház pince
sora felé jó irányban mennek-e?
Ismerősöm elmondta, ez jó irány, de
ő sírni tudna az ott látottakon. A hölgy

Helyszíni készpénzfizetéssel

Teljes hagyatékok felvásárlása, akár
épületkiürítéssel. Díjtalan kiszállás és becslés.
Jakab Dorina
Telefon: +36 20 365 1042
E-mail: antikceg@gmail.com
Tekintse meg weboldalunkat! www.antikceg.hu

Farkas Magdi

Anyakönyvi hírek

VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET.
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, könyveket, érméket,
órákat, ezüstneműt, bronztárgyakat, hanglemezeket,
antik fegyvereket, katonai eszközöket.

válasza a következő volt: Tegyük fel
a Facebookra mit láttunk. Ők, civil
szervezetük, pedig jelzi és kéri az
Önkormányzatot, hozassa rendbe a
Barátházat. Én pedig itt jelezném, a
pincék, hozzájuk tartozó területek magántulajdonban vannak. Nem az Önkormányzat teendője megoldani ezek
rendbetételét. Tulajdonosok nagy része már nincs az élők sorában, örököseiknek vagy energiájuk, vagy pénzük
nincs rendbe hozatni jussukat. Saját
házam kb. 150 éves, a falu közepén
található, állaga megromlott. Mégsem
kérhetem az önkormányzattól, hozassa rendbe, pedig látványos lenne az itt
élőknek, látogatóknak, a hidak melletti felújított szép régi ház.
Mesélni lehetne a régi Öreghegy
szőlős, gyümölcsfás kertjeiről, pincéiről is. Mára megváltozott jellege.
Itt nagyon sok ember vett meg területeket, hétvégi házakból lakóház lett,
Öreghegy már lakóövezetté vált.
Jártunk Szedliszkón is. Lakóparkon
keresztül értünk el az erdős területig.
Lesétáltunk a rét felöli útra is. Bizony
itt is látható egy- két gondozatlan birtok. Számuk egyre kevesebb, hiszen
megvásárolják a tulajdonosoktól, valahogy rendbe hozzák, építenek rá lakóházat. Szedliszkó kintebbi részei is
lakott területté váltak a régebbi mezőgazdasági területek helyett.

Házasságkötés:
Vecsey József és Hegyi Tímea

Halálesetek:
Zalavári Sándorné született: Pluhár Etel (1937)
Tormási Ottó (1945)

Sóskúti Híradó – 2019/5

15

Ford Kuga
már

6 080 000Ft-tól

*

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028
www.fordszabo.hu | www.autocentrumszabo.hu
*Az ajánlat Ford Kuga 5-ajtós Business 1.5l Ecoboost 150LE EUR6.2 2WD M6 modellre vonatkozik. Ford Credit ﬁnanszírozás esetén, 2019. június 30-ig, illetve visszavonásig érvényes. A Ford Credit zártvégű
pénzügyi lízing-ﬁnanszírozási ajánlata 2019.04.01. és 2019.06.30. között, a készlete erejéig érvényes. A Ford Credit ﬁnanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója,
a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal márkakereskedésünkhöz!
Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 7-10 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 158-227 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek.
A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel.

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Érd, Sóskút, Diósd, Herceghalom, Törökbálint, Budaörs településekre
rész- vaHZUFMKFTÈMMÈTCBO SVHBMNBTNVOLBJEÿCFPT[UÈTTBM 
akár alkalmi foglalkoztatásban is,

LEVELEK KÉZBESÍTÉSÉRE

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

