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Óvodapedagógus felvétel
a Dimbes-dombos Óvodában
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dimbes-dombos
Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: 3-7 éves korú gyerekek nevelésével kapcsolatosan minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény és az óvoda dokumentumai előírnak.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
• önálló munkavégzési képesség
• kiváló szintű lelkiismeretesség
• empátia
• gyermekek szeretete
• együttműködés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes önéletrajz,
• végzettséget igazoló okmányok
• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020.
augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 6.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Kovács Károlyné és Aradi-Szabó Barbara nyújt, a 23/348055 -ös telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Dimbes-dombos Óvoda címére történő megküldésével (2038 Sóskút, Tulipán u.
9/a). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 217/2020., valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Aradi-Szabó Barbara részére a soskuti.ovoda@gmail.com vagy soskuti.ovoda@freemail.hu
e-mail címen keresztül
• Személyesen: Kovács Károlyné, Sóskút, 2038 Sóskút,
Tulipán u. 9/a.
Aradi-Szabó Barbara, 2038 Sóskút, Tulipán u. 9/a.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. július 13.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Helyben szokásos módon
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2020. június 18.
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Felhívás parlagfű
elleni védekezésre
A parlagfű pollenje az arra érzékeny
egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása,
a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg
előírt feladat.
A föld használója, illetve tulajdonosa köteles az ingatlanon egész évben a
parlagfű virágzását megakadályozni, és azt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a
alapján parlagfű elleni védekezésben hatáskörrel rendelkező hatóságot:
– külterületen a terület fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatóság,
– belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli
el a közérdekű védekezést.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a parlagfű-mentesítést végző vállalkozó az érintett
területre beléphet és ott a szükséges intézkedéseket elvégezheti. Az erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.
A fenti tevékenységeket a lezárt terület felnyitásával, az ott
tartózkodó személyek akarata ellenére is elvégezheti. A hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre való
tekintet nélkül azonnal végrehajtható.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét, a fertőzött terület tulajdonosa, vagy használója köteles megtéríteni. A költségeken kívül növényvédelmi bírság kerül kiszabásra, a növényvédelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet
szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete határozza meg.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a parlagfű ellenőrzésről a hatóság nem köteles tájékoztatni az ingatlantulajdonost, ezt
előzetes bejelentés nélkül is megteheti.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető a parlagfű bejelentő rendszer, ahol a parlagfűvel szenynyezett területeket bárki bejelentheti.
Önkormányzat
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Anyakönyvi hírek
Házasságkötések:
Tasi Bálint – Muszula Tímea

Elhunytak:
Chrenkó János (1961)
Incze Lőrinc (1972)
Marcincó Nándor (1952)
Pataki Imréné született: Sztari Irma Gizella (1935)
Paulik Imre (1927)
Kovács János (1925)
Szabó Jánosné született: Varga Márta (1936)

Községi ösztöndíj
Fejes Botond a 2020. február 21-23-án Zalaegerszegen
megtartott World Artistic Dance Federation nemzetközi
táncversenyen 4 különszámban elért első helyezéséért községi ösztöndíjban részesült.

Tájékoztató avar,
kerti hulladék égetésről
Sokan érdeklődtek az elmúlt hetekben, hogy el lehet-e
égetni a levágott ágakat, a zöldhulladékot. Az 5/2015.
(III.25.) sz. önkormányzati rendelet szerint minden
év június 1. és augusztus 31. között az avar és a kerti
hulladék égetése tilos. Igaz, hogy a veszélyhelyzetre
tekintettel meghozott polgármesteri rendelkezés, mely
április 1-től visszavonásig megtiltotta az égetést már
nincsen hatályban, de a helyi rendelet továbbra is meghatározza az avar kerti hulladék égetésének rendjét.
Kérünk mindenkit, hogy ennek megfelelően járjon el.
Önkormányzat

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: Zámbó László
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Megszűnt a veszélyhelyzet
Beszélgetés König Ferenc polgármesterrel

Szerk.: A kormány döntött, a veszélyhelyzetet megszüntette, mi a helyzet
Sóskúton?
KF.: A veszélyhelyzet valóban megszűnt, de a vírus attól még közöttünk
van, ezért még nem lazíthatunk. Folytatjuk azokat a munkákat, amit a kezdettől fogva végeztünk, védőeszközöket szerzünk be, fertőtlenítőket és
mindazokat a dolgokat, melyek szükségesek a védekezéshez. És itt mindjárt az elején szeretnék köszönetet
mondani a hivatal összes dolgozójának, hogy az első naptól folyamatosan
végig a munkahelyre bejárva dolgoztak, hogy a problémákat meg tudjuk
oldani. Bár többen megtehették volna,
hogy otthon maradnak, akár szabadságon, betegállományban, vagy home
oﬃce dolgoznak, ezt nem tették meg,
hanem végig, ha egy kicsit csökkentett munkaidőben is, de naponta dolgoztak. Ez számomra nagy segítség
volt, gondolom, a lakosság számára is,
hiszen jóval nagyobb ügyfélforgalmat
bonyolítottunk le.
Már szervezzük a képviselő-testület
tagjaival az újabb találkozót és a következő hetek-hónapok testületi üléseit. Az élet nem állhat meg, azokat a beruházásokat, amiket elkezdtünk, vagy
el fogunk kezdeni, meg kell valósítani.
Szerk.: Lesz mindenre fedezet?
KF.: Néhány héttel ezelőtt, egy keddi napon örömmel fogadtam több cég
képviselőjét is, hiszen jelentős fejlesztésekről tájékoztattak, amit nagy
örömmel vettem, főleg az ott elhangzott jövőbeli várható adóbevételek
miatt. Ugyanezen a napon éjszaka a
kormány bejelentette, hogy várhatóan
az elvonás mértékét Sóskút esetében
többszörösére emelik. Aztán a gödi
példa alapján más félelmem is van,
hogy a koreai beruházást melynek
várható összege nem ötmilliárd forint,
hanem eléri a tízmilliárdot, szőrös-

től-bőröstől elviszik tőlünk. Írtam is
gyorsan egy levelet a miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak, hogy mi
lenne településünk számára elfogadható, választ is kaptam rá, mely azért
nem nyugtatott meg ebben az ügyben.
Tudom, most mindenki a szolidaritásról beszél, ez számomra is elfogadható lenne egy bizonyos mértékig és
bizonyos célokra. Véleményem alapján
a luxusszállodák felújítása, külföldi
szálloda tulajdonosok támogatása, fociakadémiák támogatása és még sorolhatnám, nem olyan cél, mely miatt településünket ekkora mértékű elvonással
kellene súlytani. Mi is ahhoz a 134 településhez tartozunk, akik a leggazdagabb település jelzővel vannak ellátva,
illetve szolidaritási adót ﬁzetnek. Hadd
mondjam el, hogy mindezt a mi munkánkkal értük el. Nem tudom, hogy
Önök jártak-e az előző évtizedekben
a Pilis völgyében. Ott egy kisebb településen évtizedekig állt egy elkezdett
csarnok betontorzója, mert az odatelepülni szándékozó autóipari beszállító
cég ellen a lakosság tiltakozott. A gyárban autóvillamossági kötegeket (korbácsot) készítettek volna. Nem engedték
megvalósítani, mert nekik a jó levegő
és a madárfütty többet jelentett, mint
egy munkahelyet teremtő és adózó világcég. Napjainkban a településsel kapcsolatban, ha az internetet böngésszük

legnagyobb részben a település csődjével foglalkozó cikkek jelennek meg.
Sóskút vállalta a kamion és dolgozói
gépjármű forgalmat, annak zaját, füstjét, minden kellemtelenségét és mindazt, ami az ipari parkkal kapcsolatos
akár negatív hatást is. Az előzőekben
már mondtam, hogy elfogadom a szolidaritást bizonyos célokra, bizonyos
települések esetén és mindkét oldalnak
elfogadható mértékben. Ma úgy látom,
nem errefelé megyünk. Csak egy példa: az országos egy főre jutó iparűzési
adóerőképesség 34.000 Ft/fő. A kormány jövőre 22.000 Ft/főtől tervezi
az elvonást 11%-os kulccsal. Nálunk a
134.000 Ft/fő miatt ez a kulcs közel 60
%-os lehet. Én nem érzem még olyan
fejlettnek településünket minden tekintetben, hogy ekkora pénzelvonást
kapjunk.
Szerk.: Ez is oka annak, hogy néha
kissé gondterheltebbnek látom?
KF.: Az előbb elmondottak természetesen hozzájárultak ehhez, meg az,
hogy én egy kicsit másképp éltem át
az utóbbi hetekben ezt a vírusos helyzetet. Kezdeném ott, hogy egy országosan ismert vendéglátós barátnőnk
bement kórházi kezelésre, ahol elkapta
a vírust, tegnap tartottuk az emlékére
szóló istentiszteletet. Aztán nagynénénk is kórházban feküdt kezelésen,
több hetes benntlét után kapta el a kórházban a vírust, őt néhány hete temettük. Nászuramat, miután a kórházból
kiadták, rövid idő után sürgősen viszsza kellett szállítani, mert otthon mindenféle kezelési útmutatás nélkül nem
tudtuk szakszerűen ápolni, az ő jövő
heti temetését most intézzük. Értem én
a tájékoztatókon elhangzottakat, csak
sajnos velem és családommal pont az
ellenkezője történt. Szeretném, ha ezt
a véleményemet tiszteletben tartanák.
Szerk.: Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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Elővásárlási jogot alapított a Magyar Állam –
Sóskúti ingatlanok is érintettek
A homokbánya és a kőbánya környéki
ingatlanok tulajdonosainak júniusban
érdekes leveleket hozott a Posta. A borítékban az Érdi Járási Hivatal Földhivatali Osztályának határozata volt. A
határozat arról szólt, hogy az ingatlanra bejegyezték a Magyar Állam elővásárlási jogát és azt, hogy ezt a jogot a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
gyakorolhatja.
A döntés meglepő volt és sokaknak
ijesztő is. A döntés alapja a veszélyhelyzet alatt kiadott, a rendkívüli jogrendre hivatkozó kormányrendelet volt
(228/2020.(V.25.) Korm. r. A kormány
ebben arra utasította a bányászati hatóságot, hogy stratégiai okokból a jogszabályban felsorolt bányászható nyersanyagok bányatelkeire jegyeztesse be
ezt a jogot. A bányahatóság ezt úgy értelmezte, hogy minden olyan ingatlanra kezdeményezi ezt, amelynek tulajdoni lapján szerepel a bányatelek szó.
Így olyan ingatlanokra is kérték, ahol

sosem bányásztak és nem is fognak,
vagy már évtizedek óta felhagytak a
bányászattal és már a rekultiváció is
befejeződött csaknem húsz éve. Bejegyeztették magánszemélyek külterületi, zártkerti ingatlanjára, az ipari parkban felépült gyártócsarnokokra, sőt az
önkormányzat olyan útjaira is, amely a
törvény szerint nem is eladható. Meggyőződésem, hogy a bányászati hatóság tévesen értelmezte a jogszabályt és
olyan ingatlanokra is kért bejegyzést,
amelyre nem kellett volna. Viszont a
földhivatalnak nem volt mérlegelési lehetősége, neki teljesítenie kellett a bányászok kérését. Ez tehát a magyarázat
a különös levelekre.
A lényeg viszont az, hogy ettől a
bejegyzéstől senkinek nem kell félnie! Nem azt jelenti, hogy az Állam
kisajátítja, elveszi, megveszi az ingatlant a tulajdonos akarata ellenére.
Bárki ingatlan-tulajdonos továbbra is
szabadon rendelkezhet felette. Aján-

dékba adhatja családtagjának, vagy
bárkinek, ugyanis ingyenes ügyletnél
nincs elővásárlási jog. Ha a telek beépíthető, akkor építhet rá. Elvi akadálya annak sincs, hogy hitel fedezetére
ajánlja fel és jelzáloggal terhelje meg.
Egy kötelezettséget jelent a bejegyzés.
Ha el akarja adni az ingatlant, akkor
a megkötött szerződés megküldésével
az MNV Zrt.-nek fel kell ajánlania.
Az Állam a megadott határidőn belül
dönt arról, hogy jogával élve megveszi
az ingatlant azon az áron és azokkal a
feltételekkel, amelyek a szerződésben
szerepelnek. Vagy nyilatkozik arról,
hogy nem él vele, vagy a megadott
határidőn belül nem nyilatkozik és így
hallgatással járul hozzá a szerződéshez.
Mindenképpen bosszúságot, fölösleges ügyintézést és időveszteséget jelent, de nem akadályozza meg az ingatlan hasznosítását.
Dr. Újházi Miklós

Tájékoztató
Akik rendszeresen használják a Homokbánya utat, már észrevehették,
hogy a települést elhagyva, az út bal
oldalán telekhatár kijelölést végeztek. Most már nem csak a telekhatár kitűzés folyik, hanem egy óriási
beruházás kezdődött meg. Egy helyi
építési cég, egy több ezer négyzetméteres irodaházat épít magának és
több csarnokot is, aminek a kezdő
munkálatait már lehet látni. Összességében több tízezer négyzetméter
terület épül be a következő hónapok,
évek alatt. A Homokbánya út mellett
a másik oldalon is több beruházás
fog ebben az évben még megvalósul-

ni. Az ipari parkunkban ezen kívül is
még nagyon sok csarnok fog épülni,
és mint a múlt heti Magyar Közlönyben is szerepel egy koreai beruházás is, melyet a 268/2020 (VI. 11.)
Kormányrendelet nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított. Miért írom le
mindezeket a tájékoztatómban? Mert
a Homokbánya úton és a többi ipari
parki úton is jelentős munkák kezdődtek meg és folytatódnak, mindez
természetesen a jelentős forgalomnövekedéssel és más kellemetlenségekkel jár együtt. Naponta kapjuk
a telefonokat, hogy különböző okok

miatt a zavartalan közlekedés nincs
biztosítva az átmenő lakossági forgalom részére. Ezt az utat az ipari parkban lévő cégek építették, és újították
is fel. Azzal, hogy az autópálya megközelítése itt néhány településrésznek rövidebbé vált, ennek az útnak
továbbra is elsődleges feladata az
üzemek kiszolgálása. Kérjük az arra
közlekedőket, hogy tartsák be az útra
vonatkozó előírásokat és kísérjék ﬁgyelemmel az ottani beruházásokat,
hogy esetleges problémák jelentkezésekor más útvonalat tudjanak maguknak választani.
König Ferenc
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Sóskúton történt

A Trianoni Békediktátum emlékére
Gyásznap a Tanyasi Lovasudvarban

A június 6-án megtartott rendezvény
nyitányaként az érdi református lelkész
vitéz Erdélyi-Takáts István, a történelmi
vitézi rend törzskapitánya megáldotta
a Magyarok Emlékkertjét. Az Emlékkert kompozícióját Beke István álmodta
meg, ő volt a megtervezője és a megalkotója is. Vitéz Soltész Gyula főszéktartó köszöntötte az egybegyűlteket és
Trianonra emlékezve a vitézi rend állományának tagjai elénekelték a „Mindig
veled Uram” című kárpátaljai éneket,
mivel a Magyar Himnusz ott tiltva volt,
a Himnusz helyett énekeltek. A fellépők sorát az Érdről jött Bukovinai Székely Népdalkör Civil Társaság nyitotta
meg. Énekeikkel, katonadalaikkal végigkísérték a bukovinai székelyek sorsát Madéfalvától az öt bukovinai falu,
Hadikfalva, Andrásfalva, Józseﬀalva,
Istensegíts és Fogadjisten letelepítéséig.
Aztán 1942-ben megkapva a hazatérőjüket, először Bácskába, majd Baranyába telepítették őket, végül Érden kapva
lehetőséget, őrzik hagyományaikat, énekeiket. Ambrus Károly és Matus Mihály
tárogatósok szívhez szóló dallamaikkal,
az alkalomhoz illő népdalokat és him-

Sóskúton történt
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nuszokat játszott. Simó József a Czegei
Wass Alapítvány magyarországi képviselője, előadóművész, egy tanulságos
Wass Albert mesét, „János története”
mondott el gyermekeknek és felnőtteknek a SZOLGÁLAT-ról, ami szükséges
ahhoz, hogy megtartsuk hazánkat.
A hangulatot Varga Réka, a Kassai
Lajos által alapított Kassai Iskola lovasíjásza fokozta. Kökény nevű sötétpej
herélt lovával, kivel három éve dolgozik,
együtt tartott bemutatót. Réka 2013 óta
lovasíjászkodik, itt a Tanyasi Lovasiskolában ismerkedett meg ezzel a sportművészettel.
Következett a (H)Őseink útján baráti
kör. A kör tagjaiként 2008 óta járjuk a
zarándokcsoporttal a Kárpáthazát, szent
időben szent helyeinket keressük fel, sohasem turistaként, hanem zarándokként
tesszük tiszteletünket, így eljutva Kárpáthazánk legeldugottabb szegletébe

is. Előadásunkban elhangzott: Papváry
Elemérné „Hitvallás” című verse, Rajnai Tímea: Trianon című megzenésített
verse, Móra László: Feltámadás című

költeménye, Pécsi L. Dániel jelképművész hitvallása, aki Balassa Bálint: Ó én
édes hazán, Te szép Magyarország című
megzenésített költeményét énekelte el,
s a közös fogadalomtétel után Szabóné
Vas Lenke, Wass Albert: Üzenet haza
című versét szavalta. Majd a Bácsujlaki
család kórusa lépett színre, ahol három
leányka, Csenge, Villő és Zsejke egybecsengő énekhangja kápráztatott el
minket gyönyörű népdalokat énekelve.
A sort a Tanyabanda folytatta, akik első
világháborús katonadalokat játszottak,
majd a leányokkal együtt Trianonról
szóló dallamokkal búcsúztak. Rendezvényünk zárásaként a Magyar Himnusz, a Székely Himnusz és a Szózat
hangzott el.
Gál Péter, fotó: Zámbó László

Szelektív hulladék elszállítás
Tisztelt Lakosok!
Az Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonproﬁt Kft. tájékoztatása szerint
a szelektív hulladékgyűjtő edények
kiürítését és a szelektív hulladék –
papír, műanyag - elszállítását ezentúl külön-külön autóval végzik. Ké-

rünk mindenkit, hogy amennyiben
azt tapasztalják, hogy a sárga, vagy
kék fedelű hulladékgyűjtő közül az
egyik már üres, a másik még nem,
ne vigyék be azokat, mert az autók
különböző időpontokban végzik az
elszállítást.
Önkormányzat

8

Sóskúti Híradó – 2020/4

Mese

Dimbes-dombos manómese

Csoszi kalandjai
A meséket írta: Pató Zita
A figurákat készítette: Aradi-Szabó Barbara

Negyedik fejezet, melyben Csoszi új fát talál

Ö

sszeült a kupaktanács az óvoda
füvészkertjében. A növények illatába burkolózva, mentalimonádét
iszogatva tanácskoztak.

A sok szomorúság, ami eddig a szívükben lakozott, kezdett lelkesedéssé
válni. Elhatározták, hogy kifestik az
óvodát, kiszépítik a termeket és feldíszítik az ablakokat. A füvészkertben is
sok munka akadt, amit eddig a gyerekek végeztek.
De a legelső feladat az volt, hogy keressenek egy fát az udvaron, ami Csoszi új lakhelyévé válhat.

Körbejárták az udvart, Csoszi illendően bemutatkozott minden fának. Évekig egy tölgy volt az otthona, de itt az óvoda udvarán nem
volt tölgyfa. Figyelmesen sétálgatott
a fák, és a játékok között, egyszer
csak felﬁgyelt egy ﬁatal fenyőfára,
aki vidáman őrködött a kanyargó autópálya fölött.
Ahogy közeledett felé, meglátott
egy csöpp zöld foltot a fa tövében, rajta egy fehér bojttal. Nagyot dobbant
a szíve. – A manósapkám! - kiáltotta
boldogan.
A Fenyő örömmel üdvözölte. – Szia
Csoszi, örülök, hogy hozzánk fújt a
szél!
Csoszi boldogan a fejébe húzta elveszettnek hitt sapkáját és szeretettel
simogatta meg a fenyő ﬁatal törzsét. –
Köszönöm, hogy visszaadtad nekem!
Úgy hiányzott.
– Hallottam, hogy otthont keresel. – mondta a Fenyő. Igaz, tűlevelű
fa vagyok, de nézd milyen sűrűek és
rejtekadók az ágaim. Megóvnálak, ha

ideköltözöl. Ígérem, hogy csak akkor
foglak összeszurkálni, ha már nagyon
felbosszantasz – kacagta huncutul.
– Ideköltözöm! – Jól megleszünk, és
csak óvatosan azzal a szurkálással! –
nevetett a manó, és már mászott is fel
a fa törzsén. Fenyő szép zöld ágával
felsegítette Csoszit, aki megkereste a
legvédettebb zugot.

Cinke puha tárkony és levendula
ágakat hozott a füvészkertből és segített Csoszinak kibélelni új otthonát.

Ötödik fejezet, melyben mindenki megfürdik

A

z állatok bejárták a manóval és
Cinkével az óvoda épületét. Mindenki meg akarta mutatni Csoszinak a
saját termét.
Katica gyönyörű világos termében
keseregtek a Sakkbábúk. Pillangónál a
Babakonyha és a Kukásautó hangosan
sóhajtoztak. Maci csoportjában a Favo-

nat és a Parkolóház gyászos arccal tekintgettek egymásra. Cicánál Thomas a
mozdony püfögött magányosan, a Lego
kockák pedig értetlenül néztek ki az
ablakon. Süninél a gyerekek kedvencei
Brainbox és Zingo egymást vigasztalták, Nyuszinál pedig magukba roskadva
árválkodtak a Pónik és a Verdás Lego.

Az állatok gyors döntésre jutottak.
Elhatározták, hogy először is minden
játékot fertőtlenítő fürdésnek vetnek
alá, hogy a gonosz vírus nehogy az
óvodába is befészkelje magát.
Megtöltöttek meleg vízzel egy kádat
és máris jöhetett az „ovi wellness”.
Jöttek sorban a játékok minden cso-

Mese
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portból, és fergeteges pancsolást rendeztek. Csak úgy úszott a habban az
óvoda és ez nem csak a játékok tisztaságának tett jót, hanem vidámságot
hozott a bánatos falak közé. Persze
minden csoportban akadt egy-két rakoncátlan, aki nem akart fürdeni.
De Csoszi, Katica, Pillangó, Maci,
Cica, Süni és Nyuszi gondosan számba vettek mindenkit, és a hiányzók felderítésére indultak.
A Mackó csoport Teknős párnája
bebújt az ágy alá, azt remélte megúszhatja ezt a kalandot. Pillangóéktól

a Kalapálós játék hiányzott, semmi
esetre sem akart vizes lenni, s amikor
végre sikerült víz alá nyomni dühösen
kalapált a kád oldalán.
Katica a kicsi Nyuszikákat kereste. A faházban talált rájuk, ahogy lekonyuló füllel összebújva remegtek.
Óvatosan, szeretgetve tették őket a
vízbe, hogy megnyugodjanak. Végül
illatosan és boldogan szaladgáltak.
Süniék Sün Samuja úgy gondolta, hogy ő bizony éppen elég tiszta,
rúgkapálva tiltakozott a fürdés ellen,
az állatoknak minden erejükre szükségük volt, hogy vízbe tegyék. – Azt
akarom, hogy vigyenek haza a gyerekek, úgy, mint régen! – kiáltotta szomorkodva. – Pont ezért kell megfürdened! – győzködték a többiek.
Cicánál a Plüss zöldségek hiányoztak, csak hosszas keresés után sikerült

rájuk bukkanni. Bebújtak a logopédia
szobába és rettegve-remegve kuporogtak az asztal alatt. Csak szeretgető
megnyugtatás után értették meg, hogy
nem lesz leves belőlük.
Nyuszinál a Pénztárgép okozott
fejtörést. – Egy Pénztárgép nem fürdik! – közölte dacosan. Itt hagyom az
óvodát! – jelentette ki. – Megyek a
Coopba!
Az állatok gurultak a nevetéstől,
amitől persze Pénztárgép még jobban
megbántódott, de végül megértette,
hogy ilyen veszélyes vírusos időkben
bizony a boltokban is mosdanak a gépek.
Estére végre mindenki tiszta és illatos volt. Csoszi és az állatok kimerülten ültek le Cicánál az ágyra. Tudták,
hogy dolgos napoknak néznek elébe,
de nem bánták.

Hatodik fejezet, melyben beindul az akció

Ú

j nap virradt és a csapat készen
állt a festésre. Csoszi festegetett
már korábban is a régi tölgyfa otthonában, de ez az óvoda óriási volt.
Ahogy belépett a világos tornaterembe
elállt a lélegzete is. Kurjantott egyet
és a falak visszhangozták a hangját.
– Hahóóóó! – kiáltotta.
– Hahóóóó! – válaszolták a falak.
– Sibidubiiiii!
– Sibidubiiiii!
Csoszi nagyon élvezte ezt a furcsa
párbeszédet.
– Hop-hop-hop! - harsogta kacagva.
– Hop-hop-hop! – mondta a fal.
Csoszi felgyorsította a nyelvét: – Fut
robog a kicsi kocsi, benne ül a Haragosi! – darálta el nagyon gyorsan. Ezt a
fal már nem bírta követni.
– Futrokosiiiii! – szólt a visszhang és
Csoszi kacagott a fal ügyetlenségén.
A hangzavarra megérkeztek a többiek is. Maci egy nehéz festékes
vödröt próbált áthúzni a küszöbön,
de egyedül nem boldogult. Pillan-

gó és Katica a vödör
fölé repült, fülét felfelé
húzták, a többiek meg,
billegtetve
tolták-taszigálták, míg végül
sikerült bejuttatni a tornaterembe.
Aggodalmasan nézték
a magas falakat.
– Hogy csináljuk? –
kérdezte Nyuszi.
Csoszi már készen állt a tervvel. –
Katica és Pillangó tudnak repülni,
ezért ők a felső részeket festik majd.
Macinak és nekem erős a karunk, elbírjuk a hosszú nyelű festőhengert,
Cica pedig ügyesen mászik magasra,
így mi hárman a középső részeken
dolgozunk.
Nyuszi és Süni az alsó falrészeket
festik ki.
– És én mit csináljak? - kérdezte
Cinke!
– Te fogod a festékbe mártani és
adogatni nekünk az ecsetet.

gdh
Folytatás a következő lapszámban.

– Hurrá! Akkor induljon a festés! – kiáltotta Katica. A többiek
erre hangos nevetésben törtek ki, mert Katica többnyire visszafogottan viselkedett.
Mindenki
fogott
egy ecsetet és elkezdődött a munka.
Cinke szorgalmasan röpködve adogatta a festékbe mártott ecseteket a
többieknek. Csoszi és Maci magasra
nyújtózva, hengerrel festették a falat,
Katica és Pillangó sűrű szárnycsapásokkal igyekeztek magasan tartani
magukat. Cica a létra és a bordásfalak
között ugrálva festett. Süni és Nyuszi pedig a földön állva dolgoztak. Jól
haladtak, és a közös munka öröme
átjárta a szívüket. Este fáradtan ültek
le a tornaterem padlójára és gyönyörkedve nézték a tiszta falakat. Arra
gondoltak, hogy milyen csoda lesz, ha
újra gyerekzsivajra ébredhetnek.
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Az Andreettiben történt

Búcsúzás az online ballagáson
„A szárny megnőtt üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág
S mint a fecske alkonyati szélben
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”
(Ady)
A COVID-19 vírus okozta járványügyi
helyzet megváltoztatta az oktatás menetét. Az iskolák áttértek egy olyan online oktatási módra, aminek lebonyolítására, megszervezésére még nem volt
korábban gyakorlatuk, tapasztalatuk.
Az elmúlt hónapok azt bizonyították,
hogy a pedagógusok, szülők, gyerekek közös erőfeszítése alapján sikerült
megoldani ezt a helyzetet.
Ennek egyik bizonyossága, hogy június közepén – ha online módon is –,
de lezajlott a ballagás is.
Az igazgatónő, Ady Endre az írás
címe alatt szereplő vers soraival kezde
a búcsúzást.

„Ha élet zengi be az iskolát, az élet
is derűs iskola lesz” – folytatta a sorokat, miközben megjegyezte, hogy már
két hónapja nem zengi be a gyerekzsivaly a termeket, az épületet, csak levelezéssel, üzenetekkel tartja mindenki
a kapcsolatot.
Az pedagógusok által kiírt „hiányoztok” plakátra azonnal reagáltak
a diákok, és szívet melengetően írták:
mi is nektek.
„Ti nyolcadikosok még jobban hiányoztok, mivel tőletek úgy búcsúzunk,
hogy nem itt álltok virággal a kezetekben, kicsit megszeppenve, kedves
mosollyal az arcotokon, könnyekkel a
szemetekben, hanem távol az otthonotokban, a kamera másik oldalán.
Ti már nem itt fogjátok folytatni
munkátokat: a tanulást, hanem egy
másik iskolában.

Az Andreettiben történt

Nyár végén nem ide készültök viszsza, hanem egy új világ jön számotokra. Hogy milyen, sok mindentől függ,
de főleg tőletek.”
Ezt követően egy Jiddu Krishnamurti idézet következett:
„Az emberben ott rejlik az egész
világ, s ha tudod, hogyan szemléld és
hogyan tanulj belőle, a kapu előtted, a
kulcs pedig a kezedben.”
„Ne felejtsétek el mindazt, amit szüleitektől, az iskolától, nevelőitektől tanultatok! – folytatta tovább az Igazgatónő.
Kamatoztassatok mindent, hisz láthattátok az utóbbi hónapokban, hogy
az élet sokszor tőlünk független okokból is próba elé állít minket.
A próbák azért vannak, hogy megerősítsenek titeket, edzettebbé, erősebbé tegyenek benneteket.
Az itt töltött nyolc év alatt is változtatok, elértetek ifjúságotok elejére,
csodálatos dolgok várnak rátok.
Kívánom magam, és az itt maradók nevében, hogy az elkövetkező
évek hozzanak nektek olyan csodákat, eredményeket, amivel az életben
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egyre többek és többek lehettek, amivel jobbá tehetitek környezeteteket és
akár az egész világot!
Hisz, ahogy Barnum mondta: „Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod
is, a csillagok közt landolsz.”
Higgyétek el, mindenkinek megvan
a maga csillaga, s közösen a Holddal
csodálatosan világítanak az éjszaka sötétjében. Én büszke vagyok arra, hogy
megismerve benneteket, volt alkalmam
megbizonyosodni róla, hogy a fény, a
ragyogni tudás ott van bennetek.
Mert mi is ez a fény?
Például a szeretet adásának képessége: s kedves köszönéseitekből, gesztusaitokból, mosolyotokból tudom, hogy
tudtok szeretni.
Például a ﬁgyelmesség, a másik
iránti tisztelet és empátia képessége:
örömmel mondhatom, hogy ez is ott
pislákol bennetek.
És például a nyitottság, az érdeklődés, a motiváltság képessége: annyi
közös program és megmérettetés után,
hogy ne tudnám, hogy ebből is jelesre
vizsgáznátok.
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Ti mindig ide fogtok tartozni, mert
nyomot hagytatok bennünk, igaz, még
csak pici mécsesekként világítottatok
nekünk, de így együtt hangulatos volt
a fényetek.
És mi is veletek megyünk picit –
mármint az a fény, amit tőlünk kaptatok – minket is magatokkal visztek
ilyen alakban, bárhol jártok.
Búcsúzunk tőletek, de ha elhisszük,
amit az imént mondtam, hogy itt maradtok, és mi is veletek megyünk, akkor már nem is olyan ijesztő, nem is
olyan szomorú és nem is olyan fájó ez
a búcsúzás.
Hiszen minden úgy történik, ahogy
történnie kell, hogy végül mindenki a
maga helyén tudjon világítani. Tehát:
Elbocsátok mindenkit: felelős vagy
minden emberért, aki veled él, s el kell
számolnod (minden ﬁllérrel, amit magadra költesz,) minden örömmel, amit
magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg.
Hamvas Béla szavaival: Most eredj és
élj, mert a világ a tied!”
Kuzselné Schóber Ágnes
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Civil élet

Kapusztnyikot sütöttünk
A versenyző szemszögéből
A koronavírus járvány a korlátozások
mellett lehetőségeket is adott az ember
számára. Többek között arra, hogy új
élmények híján emlékezzünk a „régi
szép időkre”. Felidézve lélekemelő és
megható pillanatokat, örömteli, vicces vagy éppen izgalmas történéseket.
Elmélázni fényképeken és átélni újra
egy-egy eseményt. A XIV. Kapusztnyík fesztivál helyett most ebben a
témában is marad az emlékek felidézése egy sütőversenyző szemüvegén
keresztül.
A példa a leghatékonyabb tanítók
egyike, noha szótlanul tanít – írta
egy skóciai író. És valóban, a példa
számomra is jó tanítónak bizonyult.
Nálunk a családban a kapusztnyíkot
– közkedvelt étel lévén – édesanyám
rendszeresen sütötte. Számtalanszor
volt szerencsém gyermek- és ifjú koromban ﬁgyelemmel kísérni, hogy a

A kapusztnyík készítése
képekben:
• A lereszelt káposztát megsózzuk és
30 percig állni hagyjuk, amikor már
levet eresztett, kinyomkodjuk.
• Az első kelesztés.

néhány egyszerű alapanyagból hoszszadalmas munkával hogyan készül
a második fogásnak is beillő ﬁnom
sütemény.
Aztán elérkezett az idő, amikor már
én is belső késztetést éreztem, hogy
kapusztnyíkot süssek egyszer, kétszer,
sokszor. Mivel az „eredmény” kedvező
fogadtatásra talált a család, a barátok
és a szomszédok körében, első alkalommal 2015-ben jelentkeztem a Kapusztnyík fesztivál sütőversenyére. A
versenyző motivációja sokféle lehet. A
hagyományőrzés nemes gondolata, a
közösségért való tevékenykedés öröme
és az egyéni ambíció is sarkallhat arra,
hogy a zsűri előtt is megmérettesse a
kapusztnyíksütési tudományát.
Egy időben a szervezők biztosították
az alapanyagot, majd a későbbiek folyamán vásárlási utalvánnyal járult hozzá
az Önkormányzat az alapanyagok árá-

• A muﬃn sütő segít a dinsztelt káposzta pontos kiadagolásában.
• A második kelesztés.
• Kenjük körbe tojássárgájával a szélén, hajtsuk félbe és villával nyomkodjuk le a szélét, hogy ne nyíljon
szét sütés közben.

hoz, illetve a versenyzők munkájának
elismeréséhez. Ezen felül az első három helyezett értékes ajándékokat kapott. Emléklapot és kisebb ajándékot
természetesen minden sütőasszony és
olykor férﬁ is haza vihetett.
A célhoz vezető út, az alkotás létrehozása legalább olyan érdekes és
izgalmas dolog, mint maga a célba érkezés. A jelentkezést követően a versenyző gondolatai gyakran a kapusztnyík sütés körül forognak, elkezdődik
az alapanyagok beszerzése. Mivel ez a
sütemény az előző évi káposztából az
igazi, május elején érdemes „bespájzolni” a káposztát. Ilyenkor már egyre
kevesebb található a boltokban, mert
érkezik az idei termés. A verseny előtti
napokban hasznos lehet egy próbasütés, hogy igazán formába lendüljön az
ember. Bár biztos akadnak olyanok is,
akik sohasem esnek ki a gyakorlatból,

• A sütőlapon megkenjük tojássárgájával, majd megszurkáljuk a tetejét.
• Miután kivettük a sütőből, az elkészült remekművek tetejét kenjük
meg zsírral.
• Jó étvágyat kívánok! Kezdődhet a
lakmározás!

Civil élet

mert rendszeres kapusztnyík készítők.
A fesztivál napján különös lelkiállapotba kerül a sütőversenyző. Szeretne
osztályon felülit alkotni és talán nem
tévedek nagyot, hogy a titkos vágya
legtöbbünknek az, hogy dobogóra kerüljünk. Persze jól tudjuk, a részvétel a
fontos, nem a győzelem. Mindenesetre nagy boldogság az, ha célba érve az
i-re felkerül a pont! Ehhez a jó recept,
a tudás és a gyakorlottság mellé nagy
adag szerencse is szükségeltetik. Szerencse ahhoz, hogy a sok ﬁnom sütemény közül a zsűri akkor és ott, kinek
az alkotását tartja a legkiválóbbnak.
Az eredményhirdetésig a várakozás izgalmát oldja a nagyszerű zenés,
táncos program. A helybéli és meghívott művészek előadását nézve az
emberben mindig megerősítést nyer és
tiszteletet ébreszt az a gondolat, hogy
a kitartó, szorgalmas munka milyen
értékes gyümölcsöt terem: legyen szó
néptáncról, fúvószenéről vagy bármi
más tevékenységről!
Most, hogy több szabadidő adatott
számunkra és a háztartásunkban bőven
rendelkezünk liszttel és élesztővel, szánjuk rá magunkat és süssünk kapusztnyíkot! (A recept megtalálható a Szlovák
Önkormányzat Facebook oldalán.)
Jövőre pedig szeretettel várja a régi
és az új versenyzőket a Szlovák Önkormányzat a XIV. Kapusztnyík fesztiválra!
Mráz Gabriella
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Hogyan tovább – Zenekari hírek
Mint mindenki más, mi zenészek is
nehéz időszakon vagyunk túl. Utoljára március 14-én találkoztunk egy
próba alkalmával zenekarként, jóllehet akkor már szinte csak fél házzal.
Hirtelen tört ránk felismerés: ez az
év más lesz, mint a megszokottak.
Már gőzerővel folytak a próbák
április közepére hirdetett szokásos
tavaszi koncertünkre, amelynek
műsora talán egy most még nem
látható időpontban majd előadható lesz. 26. születésnapi rendezvényünk, valamint a máskor olyan
nyüzsgő, programdús májusunk is
elmaradt. A márciusi helyzet a zenetanulás szempontjából is nagy kihívás elé állított minket. Szerencsére
egy hét elég volt ahhoz, hogy mi is
kipróbáljuk magunkat az online térben. Bár ez a kapcsolattartás nem
minden esetben nyújtott tökéletes
megoldást, mégis sikerült valamit a
rendszeres gyakorlás terén alkotni.
Akik közösségi oldalunkat ﬁgyelik,
még kis koncertvideót is találnak
ennek összefoglalásáról. Köszönet
érte Hajdu Kolos zenésztársunknak.
Május végén aztán kicsit felcsillant a
remény arra, hogy újból tarthassunk
zenekari próbát. Igaz kicsit más körülmények között, hiszen egyelőre csak a szabadtéri próba az, ami

megoldható. Első ilyen próbánkra
június 13-án kerülhet sor a Polgárok
Háza udvarán, természetesen csak
a szabályok megfelelő betartásával.
Ahhoz, hogy próbánkat meg tudjuk tartani, az udvart ki kellett takarítanunk. Köszönet érte azoknak
a tagjainknak és néhány kívülálló
barátunknak, akiknek erejéből még
arra is futotta, hogy a sóskúti plébániára érkezett téli tüzelő nagyrészének behordásában is segédkezzenek.
Álljon itt a nevük is önzetlen segítőinknek: Pete Tamás, Hajdu Kolos,
Geri András, Bass Mátyás, Bass
Vince, Utassy Máté, Terényi Artúr,
Bihari Attila.
És hogy további életünket hogyan
folytassuk tovább? A kérdés megválaszolása egyelőre kicsit nehézkes
még. Annyi bizonyos, hogy az újra
nyitással, - ha rendezvényeket nem,
próbákat azért már tarthatunk. A
reményünket az is fokozza, hogy új
életterünk építésében is történnek
előrelépések. Reméljük hamarosan
ezek fejleményeiről is beszámolhatunk! Egyesületünk és zenekarunk
minden tagja nevében kívánok kedves közönségünknek jó egészséget,
kitartást, Isten áldását!
Kaszás Sándor

Ügyeljünk környezetünkre!
Sóskút Község Önkormányzatának
10/1995 (IX.18.) a településtisztaságról és a közterületek tisztántartásának
szabályairól szóló rendelete alapján
az ingatlan előtti járdaszakasz és árok
gyommentesítéséről és tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége gondoskodni.
A Rendelet 3. § alapján
„(1) az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:
a) az ingatlan előtti, melletti közterületet képező járdaszakasz – ennek
hiányában 1 méter széles területsáv,

illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is
van az úttestig terjedő teljes terület,
b) járdaszakasz melletti nyílt vízelvezető árkok, folyókák és ennek
műtárgyai,
c) tömbtelken a külön tulajdonban
álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló
terület tisztántartásáról, a csapadékvíz
zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
d) Amennyiben az ingatlan előtti
járdaszakasz, illetve nyílt vízelvezető árok tisztántartása folyamán a

hordalék, illetve a szemétmennyiség
eltakarítása teherfuvarozással oldható meg, az ingatlan tulajdonosa
kérheti az önkormányzattól az elszállítást évi két alkalommal, előre
meghatározott időpontban. „
Az elszállításhoz azonban szükséges
a hordalék kiszedése, csak ezt szállítja
el az önkormányzat.
„(2) A járműbehajtók átereszeinek
jókarban- és tisztántartása minden
esetben az ingatlan tulajdonosának
kötelessége. „
Önkormányzat
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Múltidéző

Séta az emlékek kertjében
Jómagam és korosztályom, a Ratkó
korszak gyerekei voltunk, vagyunk.
Igen sok gyerek kezdte el tanulmányait a sóskúti általános iskolában. Két
első osztály volt. Az első B osztályba
1958-ban több mint 40 gyerek iratkozott be. Alsós tanáraim Haidekker Imréné majd Horváth Ernőné, Paluska
Lajosné, Kummer Antalné voltak. Jól
oktatottak bennünket ötödik osztályos,
tehát felsős korunkig. Akkor osztályfőnökünk Kummer Antal lett. Szigorú
tanár lévén, vonalzóval adott egy-egy
„körmöst” a nagyon rendetlenkedő,
tananyagra nem ﬁgyelő osztálytársaimnak. Hitoktatáson Tomecz atya
tanított meg bennünket az Istenhitre.
Érdekes hittan órák voltak, mert nem
minden tanuló a saját, hanem szülei
kérésére vett ezeken részt. Itt nem volt
osztályzás, így a bizonyítványba erről nem kerültek be érdemjegyek. Ötödiktől orosz nyelvet tanultunk. Tanárnőnk
egy képesítés nélküli tanárnő volt abban az egy évben. Ma

Termelői gyümölcsvásár Sóskúton!

• Kajszibarack
• Őszibarack
• Meggy
• Szilva
Befőzni vagy frissen, nagyobb mennyiségben is!
Az aktuális kínálatról és a nyitvatartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
Sóskút Fruct Kft.
2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu

is tanít budapesti iskolában, angol nyelvet. 12 éves korom
óta tartom vele a kapcsolatot. Felhívott, elmondta diákjaival kapcsolatban, hogy eszébe jutnak a sóskúti osztályából
a rakoncátlan ﬁúk, Csian, Kopasz.
Személyiségi jogokra ügyelve, csak azok nevét írom le,
kik sajnos már nincsenek közöttünk. Régi tanáraim, osztálytársaim közül már sokan elmentek.
50. osztálytalálkozó alkalmával, jó néhányan kimentünk
a temetőbe, sírjukon helyeztünk el virágot, gyújtottunk mécsest. Találkozónkon már kevés tanár jelent meg. Zalavári
Sándorné, Eta néni még férje kíséretében ott volt.
Emlékezem Jámbor Lászlóról. Felesége, ﬁamnak és korosztályának a 198o években alsós tanítónője volt. Nyári kirándulásainkon a szülők, gyerekek zöme részt vett. Közeli
helyekre látogattunk el, így például Göböl pusztára. Teherautóval, személyautóval vittük ki sátrainkat, felszerelésünket. Több napot töltöttünk el. Jámbor tanár úr és felesége
szervezésében, mindenféle program szerepelt. Például kerékpár verseny, horgászat és más vetélkedők. Esti fénypont
volt a tábortűz fényénél az álarcos bál. Emlékszem, amikor
Prézli és Laci tanár úr, Othellonak és Desdemonának öltözve, tréfásan igyekeztek a gyerekeket megtanítani Shakespeare nevére, az ő alkotói nagyságára. Az alsós gyerekek
emlékezetében benne maradtak a nevek, hiszen az oktatás
rendje ezt még nem kívánta tőlük. A képen pedig egy kirándulás, a résztvevők, a felvert sátor látható.
Emlékek kertjében mindenki más virágokat, fákat néz
meg. más emlékei maradnak. Ezek az én régi emlékeim.
Farkas Magdi
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Széles modellválaszték,
akár milliós árelőnnyel!*

Online foglalás, árajánlatkérés kötelezettségek nélkül!
renaultkeszletrol.hu
Ϲ40330ʭ:Ȥ9,3ʴ5@,5(<3;   9(5+ 6<7ɔ040;,+3<:3<,+ 0ΓΓΘ=,9A0ʭ9(=65(;26A022ɔ:A3,;9ʴ3;ʰ9;ɔ5ʴ=Ȥ:Ȥ93Ȥ:,:,;ɔ5ϻ4Ȥ1<:Γм;ʴ31˩50<:ΖΒм0.=(.@(2ɔ:A3,;,9,1ɔ0.Ϻƴ1 =,.@,:-6.@(:A;Ȥ:3ьΓΒΒ24ϼΗϻΓнΚϻΚ
2м20)6*:Ȥ;Ȥ: .ь24ϼ ΓΒΜ н ΓΗΚϻ    =,.@,: -6.@(:A;Ȥ: 3ьΓΒΒ 24ϼ ΗϻΛ н ΙϻΚϽ Εм20)6*:Ȥ;Ȥ: .ь24ϼ ΓΕΚ н ΓΘΒϺ A ˫A,4(5@(.м-6.@(:A;Ȥ:9( ɔ: 2м20)6*:Ȥ;Ȥ:9( =65(;26Aʭ (+(;62 4,./(;Ȥ96AȤ:( ( 0A6;;:Ȥ. п р
ΕΒΓΚьΓΓΘΓ9,5+,3,;ɔ),5,3ʴɿ9;=0A:.Ȥ3(;0,31Ȥ9Ȥ::(3;ʰ9;ɔ5;Ϻʴ=,))05-694Ȥ*0ʭ2ɔ9;2,9,::,-,3(>>>Ϻ9,5(<3;Ϻ/<ь>3;763+(3;ϺA˩1:A,4ɔ3@.ɔ726*:0-(13(.6:˫A,4(5@(.м-6.@(:A;Ȥ:0ɔ: 2м20)6*:Ȥ;Ȥ:0(+(;(04,.;(м
3Ȥ3/(;ʭ(2(A˫A,4(5@(.м.(A+(:Ȥ.6::Ȥ.00:4,9;,;ʴ),5ϻ(4,3@05.@,5,:,5/6AAȤ-ɔ9/,;ʴ405+,5,3(+Ȥ:0/,3@,5ɔ:(-6.@(:A;ʭ=ɔ+,340/(;ʭ:Ȥ.5Ȥ3Ϻ.ɔ726*:0;ɔ5@3,.,:-6.@(:A;Ȥ:(,3;ɔ9/,;,A,5ɔ9;ɔ2,2;ʴ3(=,A,;ɔ:0:;ɿм
3<:ϻ(.ɔ726*:0;,9/,3ɔ:,ϻ(A0+ʴ1Ȥ9Ȥ:0=0:A65@62;6=Ȥ))Ȥ(A˩;=65(3=Ȥ3(:A;Ȥ:-˫..=ɔ5@ɔ),5Ϻ-,3;˫5;,;,;;(+(;62;Ȥ1ɔ26A;(;ʭ1,33,.˰,2ɔ:5,4405ʴ:˫35,2(1Ȥ53(;;ɔ;,35,2Ϻ765;6:ϻ;,31,:ɔ:9ɔ:A3,;,:;Ȥ1ɔ26A;(;Ȥ:ɔ9+,м
2ɔ),52,9,::,-,3(AŻ5/ʰA3,.2ʰA,3,))0,5(<3;Ȥ92(2,9,:2,+ɔ:;ц2ɔ7,2033<:A;9Ȥ*0ʭ2Ϻ

renault.hu

A Renault ajánlásával

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: +36 23 521 310, WWW.RENAULTERD.HU

Múltidéző faluséta Sóskúton
A Griger Miklós Alapítvány jóvoltából, elkészült Chrenkó Tímea szabadtéri játéka, a Múltidéző faluséta füzet.
Sóskút utcáin sétálva, izgalmas fel-

adatok megoldása során fedezhetjük
fel a falu nevezetességeit. Barátokkal,
családdal, vagy iskolai csoportokkal
remek kikapcsolódási lehetőség.

A füzet ára: 1000 Ft, ha valaki
szeretné támogatni a Griger
Miklós Alapítványt hasonló
tevékenységek megvalósításában, akkor adományozhat
nagyobb összeget is.
A séta hossza: 3 km
Időtartam: körülbelül 2-2,5
óra
Ajánlott létszám: 2-6 fős
csoportokban
A séta füzet megvásárolható az
alábbi helyeken:
Ábel Julianna, Kossuth u. 32.
Chrenkó Tímea, Wesselényi u. 17.
valamint a Szalay bolt, Flórián tér 6.
(a Posta mellett)

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

