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Folytatódnak a járda és úthelyreállítások
Tovább folytatjuk a tavasszal megkezdett munkákat, a Bástya dűlőben a járda elkészült. Ezt követően a falu belterületén két munkába is belefogtunk. Az egyik a Damjanich
utca folytatásában lévő Névtelen, vagy Vak utca – ami egészen a IV. Károly király útig kivezet – helyreállítása, egyben pedig megoldjuk a csapadékvíz elvezetését is, mert az
alacsonyabban fekvő részeken minden esőzésnél megállt a

víz, a kertekbe is befolyt. Ezzel egy évek óta fennálló problémát tudunk orvosolni. A másik munka, amibe belefogtunk a Liget utcai járda felújítása a Temető utcától egészen
a ravatalozóig térköves járdát alakítunk ki, a meglévő hiányos járda helyett. A további munkákról az újság következő
számában adunk hírt.
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A Szociális és Gyermekjóléti Központ
tájékoztatója
Tájékoztató az ESZT Szociális és Gyermekjóléti Központ ellátandó feladatairól és munkatársaink elérhetőségéről

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Budaörs székhely
2040 Budaörs, Szivárvány u. 3.
Sóskút területi iroda
2038 Szabadság tér 1.
Pusztazámor területi iroda
2039 Pusztazámor, Petőﬁ Sándor u. 27.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nyitva tartása

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Budaörs
8 -18
8 -16
8 -18
8 -16
8 -14

Sóskút
8-18
8-16
8-16
8-18
8-14

Pusztazámor
előzetes
megbeszélés
szerint

Családsegítés és gyermekvédelmi feladatok
• családsegítés olyan általános, mindenki számára hozzáférhető szociális alapszolgáltatás, mely életkorhoz,
jövedelemhez, szakértői véleményhez nem kötött, önkéntesen és térítésmentesen igénybe vehető a szociális
vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok
számára.
• gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő
speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával kell, hogy
segítse a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
Török Ildikó
szakmai vezető 06 20 256 6922
Horváth Zsóﬁa családsegítő
06 20 292 6585
Baranya Tünde családsegítő
06 20 808 5117

Támogató Szolgálat
Az ellátottak köre: Budaörs, Herceghalom, Pusztazámor,
Sóskút és Törökbálint közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó, az alábbi fogyatékossággal élő személyek:
• siketek és nagyothallók (hallási fogyatékos),
• vakok és gyengén látók (látási fogyatékosok),
• értelmi fogyatékosok,
• mozgásszervi fogyatékosok,
• halmozottan fogyatékosok,
• autisták.
Ellátandó feladatok
• szállító szolgáltatás: célja az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése, a fogyatékos személy iskolába, munkába járásának biztosítása.
• személyi segítés: a fogyatékos személy aktív közreműködésével segítség nyújtása a családon és társadalmon
belüli integrációhoz, a közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez és a mindennapi tevékenységek gyakorlásához.
Nyitva álló helyisége
2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.
Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 8 – 16 óráig
A Támogató Szolgálat munkatársai
Palotás Judit
szakmai vezető 06 20 333 2763
06 23 428 981

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Nyitva álló helyisége
2040 Budaörs, Szivárvány u. 5.
Ellátandó feladatok
Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása szakember segítségével.
Az ellátottak köre
A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
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használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek,
illetve pszichiátriai betegek.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás munkatársai
Palotás Judit
szakmai vezető 06 20 333 2763

Gondozási Központ
Sóskúti telephely
2038 Sóskút, Fő u. 3.

Ellátandó feladatok
Az életkoruk, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt hátrányos helyzetbe került személyek és csoportok
számára megfelelő, a problémák feltárását, kezelését, megoldását magába foglaló ellátás biztosítása.
• Szociális étkeztetés
• Házi segítségnyújtás
• Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja)
Gondozási Központ munkatársai
Tóth Etelka
szakmai vezető
Csibrikné Pátrovics Krisztina

Nyitva tartás
Hétfőtől péntekig: 8 órától – 16 óráig

06 20 571 6572
06 70 331 9703

ESZT Szociális és Gyermekjóléti Központ

Önkormányzati határozatok
19/2021.(IV.26.) számú határozat
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Az önkormányzat tulajdonában lévő
Sóskút, Liget utca járda és kapubejárók és a Bástya dűlő járda felújítására
benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a VITÉP 95 Kft. nyújtotta be, összesen bruttó 14.617.713 Ft
összegben.
A járdák és kapubehajtók felújítását
megrendelem a VITÉP 95 Kft.-től az
önkormányzat 2021.évi költségvetésében elkülönített út-,árok-, járdafelújítás bel-, és külterületen című előirányzat terhére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges

intézkedés megtételére, ideértve a kivitelezést célzó vállalkozási szerződés
megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.

20/2021.(IV.26.) számú határozat
Biai utca, Pincesor utca,
Damjanich utca felújítása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
A Sóskút, Biai utca, Pincesor utca és
Damjanich utca felújítására kiírt ajánlatkérésre benyújtott ajánlatok közül
a legkedvezőbb ajánlatot a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. nyújtotta be,
összesen bruttó 32.539.931 Ft összegben.
Az ajánlatkérés szerinti munkálatok
elvégzését megrendelem a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.-től, az önkormányzat 2021.évi költségvetésében

elkülönített út-, árok-, járdafelújítás
bel-, és külterületen című előirányzat
terhére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges
intézkedés megtételére, ideértve kivitelezést célzó vállalkozási szerződés
megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.

21/2021.(V.3.) számú határozat
Alapítványi támogatás
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített keret terhére
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a Segítő szívvel, jó szándékkal, Közhasznú Alapítványt az alábbiak szerint támogatom:
A Medicopter Alapítványt (1081
Budapest, Szilágyi u. 3. adószám:
18175581-1-42)
eszközbeszerzésre
50.000 Ft-tal támogatom.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vagyis jelen döntés meghozatalára,
és valamennyi szükséges intézkedés
megtételére, ideértve a támogatásról
szóló szerződés megkötését is, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
22/2021.(V.4.) számú határozat
Óvodavezetői megbízás
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.)
kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva, ﬁgyelemmel a képviselő-testület tagjainak egyhangú véleményére, valamint a Dimbes-Dombos Óvoda nevelő-testülete 14 igen szavazattal egy nem
ellenében kinyilvánított véleményére, a
következőkről rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. tv. 67. § (7) bekezdése és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.)
Korm. r. 22. §-ának rendelkezései
alapján a Sóskúti Dimbes-Dombos
Óvoda óvodavezetői feladataival első
vezetői megbízatásának lejártát követő naptól, 2021. augusztus 1.-től öt
év időtartamra, 2026. július 31.-ig Kovács Károlynét bízza meg, a második
megbízatása kezdő napján, azaz 2021.
augusztus 1.-jén érvényes illetményének megfelelő illetménnyel.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képvise-

lő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges
intézkedés megtételére, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
25/2021.(V.7.) számú határozat
Ajánlatkérés eredménytelenné
nyilvánítása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat ajánlatkérést bonyolított le a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének felülvizsgálatára,
valamint a jelenlegi számítástechnikai
rendszer felújítására, új informatikai
eszközök beszerzésére.
Az ajánlatkérésre a megadott határidőn belül 2021. április 30-ig összesen 4 ajánlat érkezett. Az ajánlatkérést
eredménytelenné nyilvánítom az ajánlatkérés 9. pontja alapján, mely szerint
önkormányzat fenntartja magának a
jogot, hogy az ajánlatkérést – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek
nyilvánítsa, különösen abban az esetben, ha a benyújtott ajánlatokban az
Ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás
összege a szokásos piaci árhoz képest
feltűnően magas.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges
intézkedés megtételére, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
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elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
Sóskút Község Önkormányzat 2021.
évi költségvetésének fejlesztési tartaléka terhére 2.500.000 Ft-ot biztosítok
kültéri ﬁtnesz eszközök beszerzésére
és telepítésére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges
intézkedés megtételére, önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.
27/2021. (V.11.) sz. határozat
Lakossági használt sütőolaj
gyűjtése, elszállítása
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt,
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv.
46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a következőkről
rendelkezem:
A Biotrans Kft. (2045 Törökbálint,
külterület 0152/12.) ajánlatát 2021
évre lakossági használt sütőolaj és zsiradék gyűjtőpont további működésére
és elszállítására elfogadom.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörét a polgármester
gyakorolja. Vagyis jelen döntés meghozatalára, és valamennyi szükséges
intézkedés megtételére, a támogatási
szerződés önállóan eljárva, hatáskörrel rendelkezem.

26/2021.(V.10.) számú határozat
Kültéri fitnesz eszközök
megrendelése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel

König Ferenc Dr. Újházi Miklós
polgármester
jegyző

Sóskúton történt
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A Népviselet napja Sóskúton
2021. április 24-én immár 7. alkalommal került megrendezésre az országos
és határokon átívelő kezdeményezés
mi szerint egy napra öltözzön mindenki népviseletbe. Mutassuk meg milyen
szépek ezek a ruhák melyek nem csak
fellépésen viselhetők. Sőt, ennek a
kezdeményezésnek fontos része az
is,hogy bemutassa a világnak, hogy a
tradicionális darabok modern időkben
is megállják a helyüket. Számtalan ötletet láthatunk arra, hogyan egészíti
ki a farmert egy szép magyarbődi felsőrész vagy a gyönyörű magyarbődi
szoknyáink egy hétköznapi felsővel is
ugyanolyan szépen mutatnak.
A sóskúti Večernica Táncegyüttes
táncosai is elővették a szekrények mélyéről az ott pihenő ruháikat és kicsit
megszellőztették a világban.
Sóskút utcáin felbukkantak viseletbe öltözött lányok, asszonyok, férﬁak
akik a hétköznapi életükbe iktatták be
ezt a viseletes napot. Például elmentek
vásárolni, kiültek a fagyizó teraszára,
sétáltak. Aki otthon maradt az is viseletet öltött és végezte a házimunkát,

kertészkedett, játszott a gyerekekkel
vagy éppen a digitális oktatás örömeit
kihasználva a kamerákon keresztül a
csoporttársait örvendeztette meg az
online órán. A kezdeményezés sikeres
volt hiszen megmutattuk,hogy a mai
világban is van helye a népviseletnek!
Ajánljuk ﬁgyelmükbe a https://
www.facebook.com oldalon az Egy
nap népviseletben oldalt, itt megtekinthetőek a szépséges viseletek szerte a világból!

Hálásak vagyunk lelkes táncosainknak,hogy vállalták ezt a szép kihívást
és megörvendeztettek minket, képviselve a társaságot a világhálón is!
Személyes megjegyzés: A Sóskúti
Szlovák Önkormányzat elnökeként
nagy örömmel tölt el, hogy sokan választották a hagyományos sóskúti viseletet és abban ünnepelték ezt a szép
napot. Megmutatták a világnak,hogy
nekünk is vannak még hagyományos,
régi darabjaink amiket szívesen viselünk! Köszönet ezért a fontos értékmegőrző munkáért a Večernica
táncosainak és a csapat vezetőjének,
Lőrincz Hortenziának!
Patocskai Nikolett
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Az Andreettiben történt

Az Erdő, mint ökoszisztéma
Idén a Fenntarthatósági Témahéten az
alsó tagozatos tanulók az Erdő, mint
ökoszisztéma témakört dolgozták fel
az erdő négy szintjének ábrázolásával.
A felső tagozatosok, pedig elkészítették az ökológiai lábnyomukat.
Az ötlet megálmodója és kivitelezője Takács-Halmy Viktória tanárnő
volt.

Minden évfolyam a saját szintjének
élőlényeit készítette el papírból, az
így elkészült rajzokat egy nagy közös
erdei hátteres plakáton helyeztük el.
A hatalmas erdőt Navratil Zsuzsanna
rajz-graﬁka tanárunk készítette el.
Művészeti Iskola graﬁkus tanulói
erdő témájú versek illusztrálásával
kapcsolódnak a Témahéthez.

Képek:
Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskola (soskut.hu)
Sokat foglalkozunk Földünk védelmével, így a fenntarthatósági témahéten is,rajzoltunk, terveztünk a
témában, például ﬁgyelemfelhívó palack címkéket, erdei mesék és versek
illusztrációit.

Az Andreettiben történt

Alkotók: Mayer Flóra, Dósa Júlia,
Szabó Zoé, Imre Katalin, Meló Noé
Ágoston,
Tomcsányi Fruzsina , Tomcsányi
Franciska, Oszvald Bíborka, Égő
Huba, Kreskai Rebeka, Molnár Enikő
Anna,

Mentovics Éva: A sün
Tüske-erdő nőtt a hátán,
így kéznél van fegyvere.
Ha valaki megtámadná,
védekezhet is vele.

Versek, mesék, amiket illusztráltunk: Témánk volt a Fenntarthatósági
témahét

Nem kell kézben cipelnie
a vadalmát, vadkörtét.
Biztosan már kitaláltad,
arra valók a tüskék.
Négy, apró kis fürge lába
fut, mint a gyík – szaporán.
Tücsköt, békát, fürge gyíkot
s kisegeret vacsorál.

Az erdő és lakói témájában mese
vagy versillusztráció készítésére volt a
gyerekeknek lehetőségük.
Ihletadó versek…

Szénát, szalmát, falevelet
vackol be egy gödörbe.
Ott alussza téli álmát,
fújhat a szél fölötte.

Biri Ágnes, Nagy Elena Olívia, Takács Szidónia, Horváth Noel.
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Áprily Lajos:
Szeret az erdő
Engem az erdő véd s szeret,
utaimon erdők kísértek:
bükkök, gyertyánok, égerek,
tölgyek. Fenyők is. Égig értek.
Most is, hogy visszagondolok
hajdani erdeim sorára,
a hegy felől gyönyörűen
zúg bükkös erdőnk orgonája.
S ha majd mélyebbre költözöm,
érzéstelen rommá omoltan,
egy hang közelről súgja még:
Én is az erdő fája voltam.
Andreetti, ide jó járni, itt jó tanulni!
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

Anyák Napja az Andreettiben
Idén online formában köszöntöttük
az édesanyákat az iskolánkban.
Nagyon hálás vagyok a csoda
kisﬁlm elkészítéséért, az alsós tanító
néniknek és a gyerekeknek.
Igazán megható és szívhez szóló
lett minden osztály megemlékező és
köszöntő műsora.
Iskolánk honlapján megtekinthető
a kisﬁlm.
https://iskola.soskut.hu/
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető
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Az óvodában történt

Anyák napja a Pillangó csoportban

„Édesanyám tulipánfa,
áldott legyen minden ága,
ezt kívánja kis virága,
ágán nevelt tulipánja!”
(népköltés)
Minden évben egy nap az Édesanyákról szól, amikor is megköszönjük nekik, hogy világra hoztak bennünket,
felnevelnek, szeretnek minket. Magyarországon, Európa számos országához hasonlóan, az 1920-as években
kezdődött az anyák napjának megünneplése. Május első vasárnapján köszöntjük az Édesanyákat.
Mint minden évben, most is nagy lelkesedéssel és izgalommal készültünk az
óvodában erre a szép ünnepre. Bár a jelenlegi helyzet nem tette lehetővé, hogy
meghitt ünneplést tartsunk az óvodába
az édesanyákkal együtt, azonban verset és éneket tanultunk, készültünk, s

minden kisgyerek egy kis meglepetést
is készített az édesanyjának, majd személyesen felköszöntötte. A legszebb az
volt, mikor mindenki elmondta, hogy
miért is szereti az édesanyját, bár egyszerű dolgoknak tűnnek, egy kisgyerek
életében ezek mind nagyszerű dolgok,
fontosak számukra, s őszintén tudnak
szeretni, feltétel nélkül.
Lara: Azért szeretem az anyukámat,
mert ő is szeret engem.
Bálint: Szeretem az anyukámat!
Zsóﬁ: Azért szeretem az anyukámat, mert sok puszit kapok tőle.
Zsolt: Szeretem az anyukámat, mivel ﬁnomat főz.
Fanni: Azért szeretem az anyukámat, mert tudok vele festeni és elmegyünk a hegyre.
Zozó: Azért szeretem az anyut, mert
sok mindent megenged nekünk.
Viki: Mert sok ölelést kapok tőle.

Kari: Nagyon szeretlek, anya!
Tücsi: Azért szeretem az anyát, mert
mindig rajzol velem!
Zekő: Azért, mert a tesóim is szeretik az anyukámat.
Letti: Azért szeretem az anyukámat,
mert mindig főz nekem.
Hanna: Szeretem az anyukámat,
mert játszik velem.
Mindannyiunknak jó volna elgondolkodni, hogy miért is szeretjük az
édesanyánkat, s jó volna, ha el is mondanánk nekik, hiszen Ők nagyon szeretnek bennünket.
Judit néni

Civil élet
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MÉHRAJOK BEFOGÁSA
A rajzás egy természetes szaporodási folyamat a méhek
életében, amelyre május és július hónap folyamán kerül
sor. Ebben az időszakban a méhcsalád új anyát nevel és egy
része (a kijáró, gyűjtögető méhekkel együtt) a régi anyával elhagyja a kaptárt, új otthont keres magának és önálló
életet kezd. A folyamat elindítója a tavaszi erőteljes fejlődés, a virágzó növénykultúrák által biztosított nektártermelés, valamint a nagy népesség megjelenése a kaptárban.
Az érintett időszakban számos helyen lehetünk szemtanúi
a méhrajok megjelenésének és rövid ideig tartó letelepedésének. Ilyenkor nagy tömegben fákon, bokrokon, lámpán,
kerítésoszlopon vagy éppen a tetőszerkezeten, kéményen
bukkanhatunk méhrajra. Rajzáskor a méhraj általában szelíd, az átélt folyamat miatt bódult állapotba kerül.
Fontos, hogy ne ijedjünk meg a rajtól, ne essünk pánikba
és ne kezdjük el hirtelen mozdulatokkal zavarni a megjelenő méheket, bárhol is bukkanjanak fel a környezetünkben!
A méhraj megjelenése a nagysága és a hanghatása miatt,
elsőre mindig riadalmat, félelmet kelt a szemlélődő számára. Soha ne pusztítsuk el a „hívatlan vendégeket” hiszen
hatalmas szolgálatot nyújtanak számunkra áldozatos munkájuk során. Minden esetben hívjunk méhészt, aki szakszerűen gondoskodik a méhcsaládok befogásáról és biztonságos elszállításáról. Amennyiben a méhraj befogásának
helyszíne a méhész számára biztonságosan megközelíthető
és elvégezhető a méhcsalád begyűjtése, abban az esetben a
Benta-Völgye Méhész Egyesület tagjai, Sóskút és Pusztazámor településeken, valamint külterületein, ingyenes méhraj befogással állnak a lakosság rendelkezésére.
A méhraj befogását követően, a teljes állományt méhészeti telephelyre szállítjuk és a szükséges egészségügyi
kezeléseket és az ilyenkor előírt karantén szabályok betartását követően, biztonságos életkörülményeket biztosítunk
a méhek további élete számára.

A Benta-Völgye Méhész Egyesület tagjai, a méhrajok
észlelése során az alábbi telefonszámokon várják bejelentésüket, jelzésüket.

A méhészek elérhetősége
Mák Csaba: 30/449-3518
Mészáros József: 30/688-3811
Springó György: 30/425-3447
Tekintettel arra, hogy tevékenységünket főállásunk mellett, szabadidőben végezzük, így bejelentéseiket a lehetőségeinkhez mérten, igyekszünk minden esetben időben
megoldani.
Vigyázzunk a természet szépségére és védjük együtt a
méheket!
Mészáros József
Benta-Völgye Méhész Egyesület
elnök
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„AZ ÍGÉRET FÖLDJE”
címmel hatvan éve forgatták a film egy részét Sóskút utcáin,
Törőcsik Mari és Sztankay István főszereplésével

Fájdalmas búcsúzás a Nemzet Szí- ve. A téeszbe való belépési nyilatkozat
nésznőjétől, ki minden elérhető tehet- megtagadókat, a tanácsháza nagyterségét elismerő díjban részesülhetett. mébe terelve, egyik kezüket az ajtó
A személyes emlékezésbe a sóskúti nyílásába szorítva, másik kezükbe tolﬁlmforgatás eseményei elevenülnek lat adva, addig szorították a kezüket,
fel, amely kis gyermekként átélve amíg a nagy szenvedéstől, kényszeréletre szóló élménnyel gazdagított, a ből aláírtak. A másik módszer a tüzes
továbbiakban Törőcsik Mari és Sztan- vaskályhához való egyik kéz nyomákay István művészetét örökké csodál- sa, a másikban a toll, amely biztosíva.
totta a sikeres tagosítás eredményét.
A ﬁlm ígéretes címe az ótestamentu- A nagy fájdalom csak ezután követmi fogalomra utal, ahol Isten által Áb- kezett, mikor kivezették a lovakat,
rahám azt az ígéretet kapja, „ezt a föl- teheneket az udvarból, utánuk küldve
det utódaidnak adom”, Kánaán földjét a szekeret, ekét, vetőgépet, minden
a tejjel-mézzel folyó országot. A föld gazdasági felszerelést, a padlásokat
elfoglalása, a hódítás időbe telet, az ott is lesöpörve, nincstelen földönfutóvá
élő népek ellenállása miatt is.
téve a gazdákat. A tönkretett családok
A szocializmus építésének gyako- tagjai városi bujdosásba, a Budapest
ri témáját dolgozza fel a ﬁlm, a szo- peremén levő gyárakba segédmunkáscialista városépítés időszakába nyújt ként voltak kénytelenek elhelyezkedbetekintést, Komló várossá alakulásá- ni. A nagy gazdák nem választhattak,
nak folyamataiba, ahová az ország minden részéből érkeznek
munkások, ﬁatalok egy jobb élet
reményében bízva. A szocialista „Kánaán” ígérvénye elmarad,
sok nehézséggel és igazságtalansággal kellett megküzdeni.
A sóskúti ﬁlmforgatása abban
az időszakban zajlott, mikor az
1959-1960 években az állami
tulajdon magasabbrendűségére
hivatkozva, országosan megindul a termelőszövetkezetek
szervezése, Sóskúton a reakciós faluban a megengedettnél is
nagyobb erőszakot alkalmazva.
Az agitálók a diósdi csapágygyár párttagjai ávósokkal kiegészítve az éjszakai órákban
keresték fel a gazdákat, illuminált állapotban kezdő bemelegítésként az eredmény eléréséhez
T
M
S
I
az ütlegelést is alkalmazva, a
Í
felébresztett családtagok, gye(1961
)
rekek előtt is brutalitásukat kiél-

nekik a termelőszövetkezetben kellett
agrárproletárnak kényszerítve, munkaegységben számolva dolgozniuk.
A kommunizmus erőszakos fellépése
komoly rettegést, elkeseredést, bizonytalanságot váltott ki a faluban.
Ebben a nehéz, kilátástalannak tűnő
időszakban 1961. februárjában jelentek
meg a Hunnia Filmstúdió teherautói,
hozták a ﬁlmhez szükséges kellékeket,
világosító berendezéseket, kábeleket.
Családom a falu nagy gazdáihoz tartozván, a legnagyobb szenvedője és
kárvallottja lett a kényszerkollektivizálásnak, nekem kisgyerekként kellett
látnom családom tönkretevését.
A kiürült istállók, színek, épületek
bőséges raktározási lehetőséget nyújtottak a ﬁlmesek felszereléseinek, így a
Fő utcai házunk lett a ﬁlmes műszaki
stáb bázisa. Éjjel nappal hozták, vitték
a ﬁlm elkészítéséhez szükséges kellékeket, reﬂektorokat,
ami számomra érdekességként hatott.
A megjelent
ﬁlmesek
friss eseményt hozva a faluba kissé feledtették a közel
múlt szenvedéseit, az ismert
színészek személyes jelenléte lehetőséget adott a más
témák kibeszélésére, a reményre is.
A forgatás helyszíneit a Fő
utcát, Szent Flórián teret, Kőszikla utcát, Andreetti lejtőt,
a Régi Híd környékét a Benta
patak partján a kis térrel, átváltoztatva, a díszletekkel kiépítve, mozgalmassá tették a
megszokott faluképet. A napi
általános iskolai oktatás befejezését nagyon vártuk, hogy
bebarangolhassuk a színhelyeket. Vártuk az estét, mikorra megjelentek a színészek,

Múltidéző
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főleg a főszereplőket. Ezekre az estékre
felmentést kaptunk a szülőktől a korai
lefekvéshez. Sok jelenetnél a megjelent
helyiek statisztálhattak is, de nagyon sokan csak érdeklődéssel nézték a forgatás
eseményeit. Mivel abban az időben a televízió sem volt gyakori, ezért nagy élményként hatott, ha a ﬁlmvásznon megismert színészek megjelenése, az, hogy
élőben is lehetett látni őket. Törőcsik
Mari, az 1956-ban Fábri Zoltán rendezésében nagyon ﬁatalon, még főiskolás
korában forgatott Körhinta című ﬁlmjével nem csak hazai de világhírnévre is
szert tett, így mindenki látni akarta a
nagy színésznőt. A ﬁlmnek rangos szereposztása volt, játszott továbbá Pécsi
Sándor, Krencsey Marianna, Dávid Kis
Ferenc, Avar István, Fülöp Zsigmond,
Szabó Gyula, Szakáts Miklós, Csákányi
László, Csurka László, Györﬀy György,
Láng József, Pécsi Ildikó, Velencei István és még sokan mások.
Rendező: Mészáros Gyula, kép: Hercenik Miklós, zene: Petrovics Emil, fővilágosító: Bursi Imre.
A ﬁlm nézésekor felismerhetőek a
hatvan év előtti utcák, a híd, a posta
(a ﬁlmben étterem) akkor még szövetkezeti élelmiszer bolt épületei, a régi

orvosi rendelő, amely a ﬁlmben ifjúsági klubként van bemutatva. Még a
ﬁlmben állt a Szent Flórián téren, akkori Beloiannisz téren emlékműve, és
a tér oldalában levő épületek, melyeket a 60-as 80-as években lebontottak.
A ﬁlm halhatatlanná tesz, a helyszíneket, a szereplőket, azt a világot, amelyet múltunknak nevezhetünk. A ﬁlm
révén sokan már nem élő, de általam
még ismert sóskúti és apám is néhány
másodpercig látható a ﬁlmben, így a
ﬁlmszalag őket is halhatatlanná tette.
Sajnos a ﬁlm forgatásának idejére,
a téeszesítés időszakára tehető a hagyományokat ápoló, az összetartozó, a
régi falusi társadalom felbomlásának
kezdete.
Házunk néhány hétre a ﬁlmesek ideiglenes otthonává is vált. Reggel tojás
és sonka sütés illataiba borult az udvar, este és éjszaka az aznapi forgatás
befejezése után a pincénk lett a találkozási pont. A több éve érlelt termés
bőven kínált lehetőséget a borozgatáshoz, a másnapi feladatok megbeszéléséhez. A ﬁlm sóskúti helyszínen való
befejezése után a fővilágosító Bursi
Imre szervezésében a pincében tartották a záró találkozót, melyen a mű-

szakiak mellett, eljöttek a színészek és
személyesen a főszereplők Törőcsik
Mari és Sztankay István is.
Apám ezt a megtisztelő érzést egészen haláláig megosztotta, a pincébe érkező barátainak, vendégeinek
minden alkalommal elmondta: Az én
pincémben a legnagyobb magyar színészek is felléptek, Törőcsik Mari és
Sztankay István.
A ﬁlm elkészülte után a díszbemutatón, a Mozi zsúfolásig megtelt,
természetesen mi gyerekek is ott voltunk. A ﬁlm nézésekor mindenki a
sóskúti helyszíneket és személyeket
kereste, és hangosan felszisszentek, ha
egy utca vagy ismert sóskúti feltűnt a
ﬁlmvásznon.
Törőcsik Mari is kiszállt földi élete
szédítő körhintájából, amely híressé és
halhatatlanná tette, és a stáb többi tagja is már az égi társulatban forgatnak,
ahol remélem apám égi nedűvel kínálgathatja őket. Mi ameddig az emlékezet engedi, elmondjuk, hogy itt jártak
közöttünk a szülőfalunkban, amit Isten számunkra az „Ígéret földjének”
szánt, amelynek természeti szépségében a legnagyobb magyar színészek
forgattak ﬁlmet.

Pusztai Istvánné született Czigányik Ilona (1930–2021)
1930-as népszámláláskor Sóskút lakosságának számát 2690 állapították meg. 91 esztendővel később ez a
szám már 3329.
2021. április 24. napjának éjjelén
a 3329 sóskúti lélekből távozott el
egy, Pusztai Istvánné, született Czigányik Ilona lelke. Hosszú, több mint
kilenc évtizeden át tartó élete, a XX.
század első felétől, egészen az XXI.
század elejéig összefonódott Sóskút
mindennapjaival. Itt született, itt
nőtt fel, volt testvér, lett feleség majd
édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama.
Majd egy évszázadot összefoglalni
néhány mondatban lehetetlen, főként,
ha ez az élet a XX. század legnehe-

zebb időszakain is átívelt, de férjével
Pusztai Istvánnal hosszú és boldog
házasságban nevelték gyermekeiket,
szerették unokáikat, ölelték dédunokáikat és gondoskodtak gyermekeik
házastársairól. Férje elvesztése belőle
is kiszakított egy óriási darabot, mely
nélkül már semmi sem lehetett számára ugyanolyan.
Ahogy számunkra, családja és hozzátartozói számára is minden más
lesz. Fájó szívvel búcsúzunk Tőle és
hiába nézünk vissza a Hegy utca aljából, már nem int vissza senki a következő viszontlátásig.
Férjével Istvánnal most már máshonnan tekintenek le ránk és Sóskútra, ahol a hosszú utazása elkezdődött

és ahol végső nyugalomra lelhet.
Nagy és pótolhatatlan űrt hagy
maga után, kimondhatatlanul fog hiányozni mindenkinek, aki ismerte,
de őrizzük és továbbvisszük emlékét.
Búcsúztatására szűk, családi körben kerül sor.
Nyugodjon békében!
Sóskút, 2021. április 24.
A szerető Család
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Séta az emlékek kertjében
Anyákról

Anyák napja környékén érdemes emlékezni az édesanyák munkájára, ami egy
csecsemő gondozásáról szólt. Század
elején született, idősebb emberek sem
tudják elmesélni, mit használt pelenkaként anyukájuk. Használt törölközőket, lepedőket? Ezekkel való munkát
talán nem kell ecsetelnem. Az 1970-es
években már beszegett textil pelenka
kapható volt. (mikortól volt kapható,
nem tudom). Venni kellett különböző
méretű gumibugyikat is. Pelenkát háromszögletűre hajtották. rátették a csecsemőt, széles része volt hátul, majd a
háromszög csúcsa került előre. Ezután
jött a gyerekre a gumibugyi. Használt
pelusoknál következett ezek mosása,
forró vízben, soknál a hypózás, öblítés
után kellett szárítani. Átvasalták a pelust, a gyerek jó pár hónapos koráig.
Talán a pólyával kellett volna kezdenem. Pólyahuzatokat sokan kaptak
ismerősüktől, ha az ő gyerekük már
kinőtte. Előbbiekhez hasonlóan ezekkel is nehéz munka volt, mert sokszor
fodros, mutatós darabok voltak, négy
kötővel ellátva. Ezeket is mosni, vasalni kellett. És a bélést is tisztán illett
tartani. Összefoglalva: évtizedekig eldobható pelenkák nem voltak kaphatók. És mivel babahordozók sem léteztek, hintuskában vitték az anyukák pl.
az öreghegyi, vagy más falu környéki

szőlőkbe gyereküket. Rendszerint volt
területükön erős törzsű fa, melynek
ágaira kötötték fel a hintuskát. Ha volt
velük egy jó kutya, az a fa alatt ﬁgyelte
a gyerek hangjait. Ha sírt, csaholással
jelezte, jöjjön vissza az anyuka, ki derekára kötött lazsnakba szedte össze a
venyigét, a terület túlsó végén. Oázott
a gyerek, ha éhes volt, ha tele lett a pocak, azért mert nem büﬁzte ki eléggé a
szeleket, nem jól altatták el. Jó volt, ha
egy kis szellő ringatta a hintuskát, mert
az anyukának a munkáját is el kellett
végezni. Mindenkinek volt veteményese, hiszen általában a zöldségféléket
maguk termelték meg. Tudták, mikor
van burgonya, répa félék, borsó, egyéb
zöldek ültetési ideje. Ezt a munkát gyerek mellett is végig kellett csinálni.
Amikor a gyerek togyogós korba került, ﬁgyelni kellett, éppen mit csinál, ne
a frissen vetett ágyás közepén tanulja a
járást. Ne akarjon mindent kiszedni, hiszen őket minden érdekli, nézni, fogni,
tapintani szeretnének. Otthon is várt az
anyukákra még munka. Ha nem volt egy
nagymama, aki főzött a család részére,
a főzést is nekik kellett elvégezni. Más
ételt kellett készíteni a felnőtteknek,
mást evett a már nem anyatejen élő gyerek. Nekik a főtt ételre való szoktatást el
kellet kezdeni. Először a tejes ételekkel,
majd a szilárdabb főzelékfélékkel, ké-

sőbb a húsokkal. Természetesen a pelenkázás után, változó életkorban, a bili
használatát is tanítani kellett. Ezeken
kívül a beszédet, a szavak kimondását,
betűk helyes kiejtését, (pl.: répa, retek,
mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a
rigó): ha nem volt sok rokon, hozzátartozó, anyukák fejlesztették ezt is. És más
itókát fogyasztanak a csecsemők, kis
gyerekek, erről való gondoskodás is az
anyukák dolga volt. Még hosszasan sorolhatnám az édesanyák rég múltban, és
napjaikban történő feladatait. Egy biztos, ki gyermeket hoz a világra, teendője az idők múlásával, modernizációval
sem lett sokkal kevesebb. Sok anyák
napi virágot, ajándékot kaptam, de a legszebb emlékem, hogy általános iskolás
ﬁam, társaival az Öreghegy felett lévő
orgonásba mentek virágba borult ágakat szedni. Kaptam tőle egy csokrot. Ő
szedte le, próbálta összekötni! Remélem
más anyukáknak, nagymamáknak, dédiknek is van feledhetetlen emléke.
Farkas Magdi
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Kedves Szülők
és Támogatók!
Köszönjük az eddigi felajánlásaikat,
melyek segítségével tudtuk
támogatni iskolánk tanulóit!
Kérjük továbbra is támogassák

A Sóskúti Iskola Diákjaiért Alapítványt,
Adószám: 18202623-1-13
hogy legyenek színes iskolai programok,
gyereknap, projektnapok!
Köszönettel az Andreetti Károly Általános Iskola
és Művészeti Iskola dákjai 

FORD KUGA FREEDOM
LIMITÁLT SZÉRIA

MÁR BRUTTÓ 8 699 000 FT-TÓL,
FORD CREDIT FINANSZÍROZÁSSAL
AUTÓCENTRUM SZABÓ CSOPORT
WWW.FORDSZABO.HU | WWW.AUTOCENTRUMSZABO.HU
H-2030 Érd, Kis-Duna utca 7–9. | Tel.: +36 (23) 524 028
*Az ajánlat Ford Kuga ST-Line 1.5 EcoBoost (benzin) 150LE modellre vonatkozik. Ford Bázis finanszírozás esetén érvényes THM tájékoztató értéke változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízing esetén 5,16% - 12,38% érték
közötti lehet, 6 089 300 Ft finanszírozott tőke összegnél és 60 hónapos futamidőnél. A Referenciakamat mértékéről, a kamatláb-változás és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. hivatalos honlapján
tájékozódhat. A Ford Credit finanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkafinanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. Az ajánlat 2021. június 30-ig vagy visszavonásig érvényes. A képeken látható autó
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal Ford
értékesítő kollégáinkhoz! Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 6,7-9,5 l/100 km, vegyes CO2-kibocsátás: 152-189 g/km. A feltüntetett adatok alap, opciók nélküli változatra értendőek.
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TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

