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Sóskúton történt

Színvonalas rendezvények
Legyen tánc, de ha senki nem jön el?
Településünk vezetői augusztus 20-a előtt tárgyalták e nap
méltó megünneplésének módját. Mivel előtte már június óta
Sóskúton kulturális szórakoztató rendezvények sorozata
zajlott a falunapok keretében, ezért kézenfekvő volt, hogy
ehhez a sorozathoz csatlakozva ünnepeljünk. El kell mondanom, hogy azok a rendezvények, amik a falunkban zajlottak
egyesével is az év rendezvényének számíthattak volna egyegy Sóskút nagyságú településen.
Gondolok itt olyan előadásokra például, mint az Edda
vírus utáni első magyarországi koncertje, a Wellhello koncertjére, vagy a Játékszín és a Dumaszínház előadásaira,
és ilyen rendezvény volt az augusztus 20-ai délutáni-esti
önkormányzati megemlékező műsor.
A sóskúti falunapok rendezvénysorozatát nem egy, nem
kettő, megyei jogú és nagyságú város is megirigyelte volna.
De az augusztus 20-ai műsorért sem kell szégyenkeznünk.
Miért írom mindezt le? Azért, mert a műsor kezdetén,
amikor Gergely Róbert országosan ismert és elismert éneÉ
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kes a színpadra lépett a hölgyekkel, akik maguk is ismert
művészek, akkor 37-en voltunk jelen. Érthetetlen számomra, hogy egy ingyenes önkormányzati rendezvény
látogatottsága miért ennyire alacsony? A település vezetői megpróbálják azokat az igényeket kielégíteni, amelyek
választások idején mindig felmerülnek: hogy itt bezzeg
nincs semmi, nincsenek kulturális események, nincsenek
előadók, nincsenek rendezvények! Mi az akadálya annak,
hogy ugyanazok a „kritikus” lakosok akár megjelenjenek
személyesen is? Akik jelen voltak, mindenki köszönetet
mondott, hogy ilyen magas színvonalú rendezvények valósultak meg Sóskúton az önkormányzat támogatásával.
Felmerül az emberben ilyenkor az, hogy ekkora paszszivitás mellett érdemes-e munkát és energiát fektetni a
kulturális életbe? Érdemes-e milliárdos nagyságrendben
kultúrházról álmodni és olyan kulturális életben, ami évi
százmilliós nagyságrendű kiadást jelent a településnek?
König Ferenc

A Sóskúti Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadási rendje
Hétfő: 9:00-12:00
Szerda: 9:00-12:00
Péntek: 9:00-12:00

13:-00-16:00
13:00-16:00

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy ügyeik intézése miatt a fenti időpontokban keressék fel a hivatal munkatársait.
Önkormányzat

Idősek köszöntése
Október 1-je az idősek világnapja, ami három évtizedre
nyúlik vissza, az ENSZ 1991-ben nyilvánította ezt a napot az idősek világnapjává. Ezúton köszöntünk minden
időskorú sóskúti lakost a képviselő-testület és a magam
nevében az újság hasábjain keresztül, amit fogadjanak
szeretettel! Szerettük volna méltó módon megünnepelni
ezt a jeles napot, de a koronavírus járvány adatok alapján
idén sem tehetjük ezt meg biztonsággal.
König Ferenc polgármester

Önkormányzati hírek
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Szépkorú köszöntés
A nyáron 90 évének betöltése alkalmából König
Ferenc polgármester köszöntötte a Községháza
Dísztermében Marczis
András Józsefet. A köszöntés után bő egy órát
beszélgettek jó hangulatban. Polgármester úr átadta a miniszterelnök úr
által aláírt emléklapot, és
községünk ajándékait.
Lapzártakor értesültünk arról, hogy Marcis
András József tragikus hirtelenséggel elhunyt. Részvétünk az egész családnak.
Önkormányzat

Anyakönyvi hírek
Házasságkötések
07. 30. Wéber Tamás – Bene Ildikó
08. 04. Szalma Károly –Borrmann Melanie Elisabeth
09. 10. Bodorics Tibor – Takács Katalin
09. 10. Brevák István – Szabó Andrea

Halálesetek:
Hermann Béla (1948)
Sári János (1929)
Sófalvi Imréné szül.: Welhammer Éva (1932)
Pesti István (1963)
Klein János (1931)
Szolnoki Sándor (1943)
Ulitz Györgyné szül.: Fink Genovéva Valéria (1937)
Marczis András József (1931)

Új kenyér ünnepe
Ebben az évben is, hasonlóan az előző
évekhez községünkben is megünnepeltük államalapító Szent István királyunk
ünnepét. Már az előző évben is templomunk kertjében rendeztük meg a méltó
ünneplést, ezt a hagyományt folytattuk
tovább. Az ünnepség sorozat reggel
nyolc órakor kezdődött a szentmisével,
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melyet Lénárd atya celebrált. Szent beszédében méltatva nagy királyunk életét
és munkáját, s legfőképpen pedig azt,
hogy hazánkat a keresztény világhoz
csatolta. A szentmise keretében szentelte meg atyánk az új kenyeret, mely évszázadok óta jelképezi az emberekben
az életet. A mise befejeztével a temp-

lomban lévők és a kint várakozók a kertben várták a kenyér felvágását.
Kovács Ferencné – Teca, üdvözlő
szavai, köszöntése után szavalta el
versét Tormássy Erzsébet. A szavalat
után hangzottak el a köszöntő beszédek Sisa Lénárd plébános úrtól és tőlem. Mindezek után kezdődött a szent
kenyér felvágása. Ebben segített Lénárd atya, így minden jelenlévő gyorsan megkaphatta a megszentelt kenyeret. Az ünnepség hivatalos része után
mindenkit vendégül láttunk.
Szeretnék köszönetet mondani – így
utólag is – a sóskúti Kertbarátoknak,
az Ifjúsági Zenekarnak Kaszás Sándor vezetésével és mindazoknak, akik
lehetővé tették, hogy augusztus 20-át
méltó módon megünnepelhettük.
König Ferenc

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: Pusztay Sándor 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.

4

Sóskúti Híradó – 2021/7

Önkormányzati hírek

Képviselő-testületi határozatok
54/2021. (VIII.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 5000nél kevesebb lakosú települések részére
szociális célú tüzelőanyag vásárlásának
támogatására kiírt pályázatra a maximálisan lehetséges 148 m3 keménylombos tűzifa vásárlására.
A Képviselő-testület a pályázathoz
szükséges önerőt, bruttó 187.960 Ft-ot,
(148.000 Ft+ÁFA) , valamint a tűzifával
kapcsolatban felmerülő szállítási költséget a 2021. évi költségvetése terhére,
saját, szabadon felhasználható bevételeiből biztosítja.
Vállalja, hogy a szociális rászorultság
és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
– rendeletben szabályozza akként, hogy:
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aktív korúak ellátására, időskorúak
járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési
támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
b) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos
helyzetű gyermeket nevelő család
előnyt élvezzen, és
c) Háztartásonként legfeljebb 5 m3
tűzifa biztosítására kerüljön sor.
Vállalja továbbá, hogy a szociális
tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására,
valamint sikeres pályázat esetén a vásárláshoz szükséges valamennyi intézkedés megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
55/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kbt. 115. § (1) bekezdés

szerinti közbeszerzési eljárást/vagy két
külön eljárást indít „Sóskút – Géza és
Wesselényi utcák felújítása” projekt tárgyában. Bírálati szempontként a következőket határozza meg:
Bírálati szempont

súlyszám

Egyösszegű nettó ajánlati ár
(forintban meghatározva)

70

Többlet jótállási idő vállalása (0-24
hónap között kerül értékelésre)

10

Felelős műszaki vezető szakember
szakmai tapasztalata (maximum
60 hónap kerül értékelésre)

10

Fizikai teljesítésbe bevonni tervezett, legalább egy éves út és/vagy
járdaépítési, felújítási tapasztalattal rendelkező szakemberek száma
(maximum 5 fő kerül értékelésre)

10

A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy közbeszerzési és
szükség esetén műszaki szakértő megbízásával gondoskodjon az eljáráshoz
szükséges intézkedések megtételéről,
különösen az eljárás megindításáról, a
lehetséges legrövidebb időn belüli lebonyolításáról és a döntési javaslat előterjesztéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
56/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
által 2020. évben nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosításáról, hatósági intézkedéseiről szóló beszámolót.
57/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete ingatlanok értékesítéséről
dönt az alábbiak szerint:
1./ Eladja a 676 hrsz. alatti belterületi ingatlant Paulik Zoltán (és igénye
esetén házastársa) részére. A vételár
6.600.000 Ft, melyből felét a szerződéskötéskor, felét tizenkét hónapon
belül kamatmentes részletekben kell
megﬁzetni.
2./ Eladja az 1477 hrsz. alatti zártkerti ingatlant Mészáros Lóránd (és
igénye esetén házastársa) részére. A

vételár 3.200.000 Ft, melyet a szerződéskötéskor egy összegben kell
megﬁzetni.
3./ Eladja az 1600 hrsz. alatti zártkerti ingatlant Mészáros Tünde részére. A vételár 3.000.000 Ft, melyet a
szerződéskötéskor egy összegben
kell megﬁ zetni.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződések
megkötésére.
A befolyt vételár működési kiadásokra nem használható fel, abból felhalmozási kiadásokat (beruházás és/vagy felújítás) kell ﬁnanszírozni.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester
58/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért az
1899/4, 1899/5 1899/6 hrsz. alatti zártkerti ingatlanok értékesítésével. Felkéri
a polgármestert, hogy az ingatlanokra
vonatkozóan az értékbecsléseket rendelje meg.
Határidő: október 15.
Felelős: polgármester
59/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem értékesíti a 2253 és
2258 hrsz. alatti zártkerti ingatlanokat,
azokat hosszabb távon is önkormányzati
tulajdonban kell megtartani.
60/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a törvényes tulajdonszerzést tudomásul véve átadja a 034/147
hrsz. alatti présház tulajdonjogát az azt
használó és Belzner Éva részére azzal a
feltétellel, hogy a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos ügyvédi költséget és
a hatósági eljárási díjakat neki kell viselnie.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester

Önkormányzati hírek

61/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a 0140/19 hrsz. alatti
külterületi ingatlant Markó Fruzsina részére 57.000 Ft vételáron, amelyet egy
összegben kell megﬁzetni. Az adásvétel
feltétele, hogy a tulajdonjog átvezetésével kapcsolatos ügyvédi költséget és a
hatósági eljárási díjakat a vevőnek kell
viselnie.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester
63/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a 761.
hrsz. alatti belterületi ingatlan értékesítésével, a 756. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant nem kívánja
értékesíteni. A képviselő-testület felkéri
a polgármestert, hogy az értékbecslést
rendelje meg.
Határidő: október 15.
Felelős: polgármester
64/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15.000 Ft ösztöndíjban
részesíti Benyiczki Balázst latin táncon
junior I. kezdő latin kategóriában elért
2. helyezéséért, és 50 ezer Ft ösztöndíjban részesíti Marcinkovics-Kovács Kevét, a Lengyelországban megrendezett
Európa Bajnokságon U14 korosztályban
elért eredményeiért.
65/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
zenekari próbaterem kivitelezőjének
kiválasztására vonatkozóan az önkormányzat változatlan bírálati szempontokkal és változatlan ajánlati felhívással ismételje meg a közbeszerzési
eljárást.
Felelős: polgármester, jegyző
66/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a temető üzemel-
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tetéséről szóló 2020. évi beszámolót,
egyetért azzal, hogy a hulladékszállítás
miatt a 2020. évben keletkezett 300.000
Ft többletköltséget térítse meg a temető üzemeltetőjének, az önkormányzat
2021. évi költségvetésének tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármester a szükséges intézkedések megtételére.
67/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének általános tartaléka
terhére az iskolai tornaterem felújításra
2.800.000 Ft-ot különít el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
68/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi tartaléka terhére 200 ezer forintot
biztosít kültéri hangosításhoz szükséges
eszközök beszerzésére, felhatalmazza a
polgármester, hogy az eszközöket rendelje meg.
69/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének terhére 2.500.000
Ft-ot különít el az Ősök tere virágágyásainak rekonstrukciójára, öntözőberendezés telepítésére a Gent Kft. által
benyújtott árajánlat alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
70/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése
és a 46. § (1) a) pontja alapján az alábbi
forgalmi rendet határozza meg
1./ A Körtefa utca (1614 hrsz. alatti út)
teljes szakaszára behajtási korlátozást rendel el, mely alól az utcában
lévő ingatlanok tulajdonosai részére biztosít kivételt. Az utca mindkét
végére a „Mindkét irányból behajtani tilos” tiltó táblát kell kihelyezni a

„Kivéve ingatlantulajdonosok” kiegészítő táblával.
2./ A Mahónia utca (1481 hrsz.) azon
zsákutca szakaszára, amely az 1643
és 1652/1 hrsz. alatti ingatlanok között található a „Behajtani tilos” tiltó
táblát kell kihelyezni a „Kivéve ingatlantulajdonosok” kiegészítő táblával.
A Képviselő-testület az 1. és 2. pontban említett utakat üzemeltetésre átadja
az úttal érintett ingatlancsoport tulajdonosainak dr. Lampert György Péternek és Lampert Mariann Ildikónak. Az
üzemeltető az utat elzárhatja, de biztosítania kell a megkülönbözetett jelzésű
gépjárművek és az érintett szakasz ingatlan-tulajdonosainak zavartalan közlekedését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az üzemeltetési szerződés
megkötésére.
Határidő: 2021. szeptember 30.
71/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi az 1644/1
hrsz. alatti kivett, közút (Akácos utca)
megszüntetését. Az út közút jellege és
funkciója megszűnt, mert a zsákutca
kizárólag egyetlen tulajdonosi kör tulajdonában lévő ingatlancsoport megközelítését szolgálja, akik maguk is kezdeményezték az megszüntetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, ideértve a szükséges közlekedéshatósági engedély kiadásának kezdeményezését is.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: polgármester
72/2021. (VIII.31.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Vörösmarty utca
kopórétegének elkészítésére ajánlatkérést folytasson le, a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb árat adó pályázótól a munkát rendelje meg és a szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
König Ferenc
polgármester

Dr. Újházi Miklós
jegyző
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Sikeres nyári koncertek
A zenekar őszi programja

Igazán mozgalmas nyarat zárt a Sóskúti Ifjúsági Zenekar. A júniusi lapszámban megjelent programjaink
mind-mind nagyon jól sikerültek. Cikkem írásakor előttünk áll még a szeptemberi Polkadélután, amelyet az idén
is a Sóskúti Szlovák Önkormányzattal
közösen szervezünk a tavalyi jól sikerült rendezvényen felbuzdulva. Igaz
idén szeptemberben a Búcsú egy héttel későbbre tolódik községünkben, de
korábban elvállalt programjaink miatt
az esemény meghirdetett időpontján
már nem tudtunk változtatni.
Szeptember 18-án ugyanis Gántra
kirándulunk egy a Miniszterelnökség
által pályázati forrásból szponzorált
esemény keretében, majd ugyanezen
a napon Pusztavámra is ellátogatunk,
ahol a szüret alkalmából lépünk majd
fel. Mivel az idén Sóskúton a Búcsú
szeptember 19-én lesz, azért zenei
produkcióval mi is szolgálunk majd,
hiszen a szentmise után, amelyet egy
újmisés atya celebrál majd, a templomkertben zenélünk az ünnep alkalmából.
Az egyházi életbe való bekapcsolódásunkat nem csak zenei, hanem ﬁzikai munkával is szolgálhattuk a közelmúltban, hiszen zenekarunk és baráti
körünk néhány tagja, név szerint Bajkai Csák Csanád, Bass Mátyás, Bass
Vince, Bihari Attila, Hajdu Kolos,

Kalmár Kristóf, Utassy Máté és jómagam, Kovács András vezetésével
a plébánia udvarán lehettünk Lénárd
Atya segítségére a kerti munkákban.
Az is nagy öröm volt, hogy plébánosunk édesapjának 70. születésnapja
alkalmából celebrált szentmise után
a zenénkkel is szolgálhattunk meglepetés gyanánt. Zenekari – családi
híreink közé kívánkozik még egy örvendetes esemény. Nevezetesen, hogy
megszületett zenekarunk legifjabb,
sorrendben 11. csemetéje, Balog Lili.
Neki és családjának is sok örömet és
boldogságot, jó egészséget kívánunk!
A 2021-2022-es tanév elkezdődött.
Szokásunkhoz hűen mi egy kicsit később, de hamarosan elkezdjük a zeneórákat, amelyeket reményeink szerint a jelenléti oktatásban tudunk majd
folytatni.
Végezetül engedjék meg, hogy e lap
hasábjain keresztül mondjunk köszönetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Emberi

Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt a Csoóri Sándor Program keretében 2020-ban elnyert támogatásért,
amelynek keretében 800.000 Ft értékben felszerelhettük zenekarunkat 65
db egységes, zenekarunk emblémájával ellátott felöltővel, amelyek jó szolgálatot tesznek majd a hűvösebb átmeneti időszakban történő fellépéseink
alkalmával, valamint vásárolhattunk
egy hangerősítő berendezést és két
db mikrofont, amelyek segítségével
rendezvényeinken jobb minőségben
tudjuk bemutatni produkcióinkat.
Ugyanígy köszönet illeti az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok
Szövetségét is, akik pályázati támogatásának köszönhetően új kottaanyagokat tudtunk zenekarunk számára
beszerezni.
Továbbra is azt kérjük, ha tehetik,
vegyenek részt rendezvényeinken, kísérjék ﬁgyelemmel a Sóskúti Ifjúsági
Zenekar programjait!
Kaszás Sándor

CSSP-NEPZENE-2020-0214

Sóskúton történt
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Nyári hittantábor Sóskúton
Az idei évben is megrendezésre került
a Sóskút-Tárnok-Tárnokliget-Pusztazámori egyházközség hagyományos
nyári hittan tábora, melynek témája az
Eucharisztia és a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus volt.
„Aki hozzám jön nem éhezik” (Jn
6, 35) mottónkkal egy kicsit szerettük
volna közelebb hozni a gyermekeket
annak a megtapasztalásához, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten és ember,
mindig velünk van, ezért megtalálhatjuk Őt, nemcsak a saját életünkben de
a templomban is.
Az első napon leszakadó eső sem
szegte kedvünket a környék felfedezésétől és a Kálvária meglátogatásától,
ahol a gyerekek bemelegítésként kaptak egy kis önálló feladatot, amit aztán a második napon tovább kamatoztathattak egy paprikáskrumpli főző
verseny keretében. Szépen, ügyesen
és igényesen dolgoztak külön csapatokban. A négy csapat, versenyben állt
egész héten, amit a pontozó animátorok és csapatfőnökök bíráltak el, különböző szempontok szerint. Ilyen volt
többek között a mindennapi szentmisén végzett szolgálat, a konyhai segítség, illetve a napi versenyfeladatok
teljesítése.
A sok verseny mellett jutott időnk
kicsit kirándulni, meglátogattuk a Magyar Pálos Rend fenntartásában álló
Sziklatemplomot, a Budapesti Egyete-

mi Templomot, a Központi Papnevelő
Intézetet és a Szent István Bazilika tetejét is megmásztuk.
A kirándulás fáradalmait Velencén
pihentük ki, ahol úgy érzem, mindenki nevében bátran mondhatom, szívesen maradtunk volna még.

Pénteken került sor a fő témánk feldolgozására, ahol drámajáték, kézműves foglalkozás, csapatverseny és
önálló feladatok tették élvezetessé napunkat.
A tábor utolsó napjára a gyermekek
családja is meghívást kapott. Meglátogattuk a Pusztazámori Gyermek
Kálváriát és szabadtéri játékokkal fűszerezett nagy sétát tettünk a csodás
környéken.
Befejezésként családi, zenés szentmisén vehettünk részt, amire a csapatok már a héten gyakoroltak.
Nagy örömünkre a gyerekek jól
érezték magukat, szívesen vettek részt
a feladatokban, programokban és boldogan fogadták a versenyen nyújtott
szereplésükért járó, méltán megérdemelt sok-sok kis meglepetést.
Péter Nelly
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Az Andreettiben történt

Szeptember elsején megkezdődött az új tanév
A 2021/2022 év kezdése azért is fontos, mert a sóskúti diákokat az idei tanévben nagyon sok újdonság várja. Új dolog
a Digitális tanterem, amely az 5.b osztály tanterme lesz,
ezzel óriási felelősséget róva az osztályra. Ennek a teremnek a rendje nagyon szigorú lesz és oda csak azok a gyerekek léphetnek be, akik tudják a rendet tartani és vigyáznak
mindenre. A felújított tornatermet október 1-jétől vehetik a
diákok birtokba, amely megfelelő helyszínt biztosít a testnevelésóráknak, és egyéb programoknak.
Az örömteli változások pályázatok útján valósultak meg,
amelynek összértéke 54 millió forint. Ezekhez az Önkormányzat és a Tankerület is segítséget nyújtott.
A iskola igazgatója, Kuzselné Schóber Ágnes megnyitó
beszéde első részében a gyermekekhez szólva kiemelte:
„remélem, sokan vártátok már ezt a találkozást, és mindannyian feltöltődtetek élményekkel, kipihentétek az elmúlt
tanév fáradalmait, amit hol online, hol kontakt végeztünk.
Bízom abban, hogy a legmerészebb elhatározásokkal vágtok neki az új tanév kihívásainak.
Mert minden rajtatok áll, s minden rajtunk áll, a szülők,
diákok, pedagógusok hármas fogatán. A szeretet, ami összeköt, bennünket mindig csodákat teremt. „Szeretni pedig nem
annyit jelent, mint egymás szemébe nézni, hanem azt jelenti:
együtt nézni ugyanabba az irányba.” Ahogy azt a mindanynyiunk által jól ismert A kis herceg írója, Exupéry írta.
Különösen a nyolcadikosoknak szól most a ﬁgyelmeztetés. Ebben a tanévben még inkább ﬁgyeljetek oda a tanulásra, mert az eredményeitek meghatározzák azt, hogy merre
indulhattok tovább.
S miután a legnagyobbakhoz szóltam, most a legkisebbek
felé fordulok. Számotokra, kedves elsősök, minden nagyon
furcsa lesz egyelőre, de tudjuk, hogy ti szeretitek felfedezni
a furcsa dolgokat.
Kollégáim felé fordulva Juhász Gyula szavai jutottak eszembe: „A tanár az a gyerek, aki a legtovább jár iskolába”.

Duguláselhárítás fix áron
Duguláselhárítás
és vízvezeték szerelés
profi szinten Budapest
vonzáskörzetében.

Tel.: 06-70 904 5280

Ha ezzel a szemlélettel indulunk el, akkor minden és
mindenki a helyén lesz ebben a tanévben is, hiszen a humor
átsegít a nehéz pillanatokon, de ebben a gondolatban mély
tartalom is rejlik, a hivatás iránti alázat gondolata, amit tudom, hogy minden kollégám ért és tud.”
Az igazgatónő ezt követően a szülőkhöz fordult: Önök is
ehhez a közösséghez tartoznak, hiszen a hármas fogat részei.
„Az egészséges közösség pedig a tagok szeretetén és egymás
iránti ﬁgyelmén épül fel.” – egy Fuller idézet szerint.
Önök folyamatosan bizonyítják, hogy ﬁgyelnek intézményünk szükségeire, jelen vannak programjainkon, nyitottak a velünk való kommunikációra.
Kérjük azokat, akik eddig háttérben maradtak, hogy legyenek ebben aktívabbak, s kérjük az új gyermekek szüleit,
hogy bátran kapcsolódjanak be az iskola vérkeringésébe,
mert mindenkire szükségünk van.
Külön köszönteném most az új kollégáinkat: Béldi Anna,
kémia és angol tanár, Antal Judit angol tanár, dr. Tóth Tímea
testnevelő és egészségtan tanár, Bellák Miklós gitártanár.
Óriási tisztelettel és szeretettel köszöntöm kolléganőmet,
Kostyánszkiné Vadon Juditot, aki 30 éve pedagógusként,
elhivatott munkát végez a gyerekekért és a jövő nemzedékéért! Ötleteivel és innovációs tevékenységével folyamatosan az Andreetti iskola nívóját emeli.
Gyerekek, kedves kollégák, kedves szülők! Gondozzuk
hát közösen iskolánkat, hogy alkalmas legyen minden
olyan kihívás, próba, új követelmény teljesítésére, melyet a folyton változó körülmények állítanak elénk, mert
Szent-Györgyi Albert szerint „Olyan lesz a jövő, amilyen a
ma iskolája”, s nekünk nem mindegy milyen a jövő, hiszen
a jövő a gyermekeink sorsa.”
(P.S.)

Civil élet / Múltidéző
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PolKapusztnyík délután
A címválasztás nem véletlen. Ha minden a megszokott mederben mehetne,
akkor a cikk címe lehetne akár az is,
hogy 16 féle kapusztnyík a 16. sókúti
Kapusztnyík fesztiválon. A pandémia
azonban felülírja a szabályokat, szokásokat, amelyekhez mindannyiunknak
alkalmazkodnunk kell. A szervezők –
Sóskúti Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Sóskúti Ifjúsági Zenekar
– idén, ahogy tavaly is átértékelték a
helyzetet és összefonták ezt a két si-

keres rendezvényt a Polkadélutánt és
a Kapusztnyík fesztivált. Így született
a PolKapusztnyík. Ennek köszönhetően szeptember második szombatján 16
féle kapusztnyíkot kóstolhattunk meg
bűntudat nélkül, hiszen az elfogyasztott kalóriákat azonnal el is égethettük
egy kiadós polkázással. A Vecsernyica
tagjai idén is eljöttek és miután eltáncolták a Frajerka polkát, minden vendéget táncba hívtak. A hazai zene és
táncszerető közönségen kívül érkeztek
még vendégek Törökbálintról, Biatorbágyról, Dunaharasztiból és Taksonyból is. A magyarországi szlovákságot
az Országos Szlovák Önkormányzat
elnökhelyettese, Dr. Horváth Endre
képviselte. A programhoz a Sóskútiak
Egyesülete is csatlakozott. Ők a gyermekeknek szentelték a délutánt, mert
míg a szülők táncoltak a kisebbek a
templom kertjében népi játékokat pró-

bálhattak ki. Akit érdekelt, megnézhette rögtönzött népi falvédő kiállításukat
is. Egy igazi szlovák különlegességgel
is megismerkedhettek a PolKapusztnyík résztvevői a besztecebányai Urpíner sörgyár jóvoltából. A felnőttek
csapolt sörkülönlegességet kóstolhattak, míg a gyerekek szőlő ízű üdítővel
csillapíthatták a szomjukat a játékok
között. A rendezvényt támogatta még
Magyarország Kormánya és a Pest
Megyei Szlovák Önkormányzat is, aki
szintén társrendezője már évek óta a
Kapusztnyík fesztiválnak.
Köszönjük a szervezők és közreműködők munkáját és reméljük mindenki
jól érezte magát!
Körtvélyesi Ivett
Sóskúti Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat

Kedves 1961–62-es Kislányok!
A napokban tartottátok 45 éves iskolai találkozótokat.
A megszólítás nem helyes, mert a ranglétrán már erősen
felfelé tartotok. Feleségek, anyák, sőt nagymamai státuszt és ﬁatal nyugdíjas kort is megéltetek. (Sajnos, nem
mind!) Nagy meglepetés ért, küldtetek nekem egy csomó süteményt, s én könnyes nosztalgiával fedeztem fel
köztük az én régi, édesanyámtól tanult, valamikor sokat
sütötteket. De ti sokat fejlődtetek! Még a cukrászokat is
felülmúlt újdonságokkal! Hát, leányom, nincs tovább,

adni nem tudtam, de nagyon büszke vagyok rátok, hogy
továbbviszitek a régi hagyományokat. Az elköltözött
Édesanyátok is büszkén mosolyog le rátok az égből. Ünnepeljetek, tartsatok össze, az ember társas lény, szüksége
van beszélgetésre, emlékek megidézésére. Idős korra már
csak ez marad. Köszönettel, sok szeretettel minden jót
kívánok. Kislányok, amíg én élek, azok maradtok.
Egy 88 évet leélt Dédnagymama
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HASONLÓSÁGOK ÉS KÜLÖNBSÉGEK
Sóskút és Tardos község 50 km-re
vannak egymástól, autóval egy órányi
utazásra. A települések távolságuk ellenére közös ismertető jegyekkel rendelkeznek. Mindkét falu csodálatos
természeti környezetben helyezkedik
el. Amíg Sóskúton a Budai-hegység
elődombjai, addig Tardoson a Gerecse-hegység teszi elbűvölővé a tájat.
A községek történelmében közös vonás, hogy a török hódoltsági időszakot
követően a kihalt területek benépesítésére Nyitra környéki szlovákokat
telepítettek be. Tardoson és Sóskúton
is a gazdasági élet jelentős tényezője
volt a kőbányászat, a történelem folyamán számos családnak biztosított
megélhetést és biztosít napjainkban
is. A települések bányáiban kitermelt
mészkő nevezetes magyar épületek
alkotó- vagy díszítő eleme lett. A községek éttermei pedig a vendéglátásban
jeleskednek. Az elmúlt évszázadban
két tardosi férﬁ a sóskúti lányok közül
választott magának feleséget: 1917ben és az 1950-es években is.

Természetesen különbségeket is
számba vehetünk. Amíg Tardoson
mintegy 1600-an élnek, addig Sóskúton még egyszer annyian. A tardosiak egyik közösségi tere a Vörösmárvány Művelődési Ház és Könyvtár.
Szlovák emlékházukban helytörténeti kiállításon ismerkedhetnek az
érdeklődők az ősök egykori életével,
használati tárgyaival, ruházatával. Az
épületben működik a másik közösségi
tér, valamint itt tekinthető meg a falu
szülöttének, a neves turkológus történész professzornak, Fekete Lajosnak
az emlékszobája is. A tájháztól nem
messze Rádió múzeum magángyűjtemény várja a látogatókat.
Augusztus végén a Szlovák Önkormányzat autóbuszt bérelt és meghívta
a szlovák klub tagjait egy tardosi kirándulásra. A Gerecsében lévő márványbányában az idegenvezetés során
új, érdekes és értékes információkkal
gazdagodtunk. A tardosi vörösmészkő
a földtörténeti középidő, jura korszakában keletkezett, körülbelül 200 mil-

lió évvel ezelőtt. A sóskúti szarmata
mészkő azonban később, a földtörténeti újidőben, 25-12 millió évvel ezelőtt. A hétköznapokban azért nevezik
a tardosi mészkövet márványnak, mert
ugyanolyan jól csiszolható, faragható,
fényezhető, mint a márvány és sokrétűen használható fel a fagyálló kő. Vörös
színét a vasoxidtól kapta. A régészeti
leletek is bizonyítják, hogy már a Római Birodalom idején is bányászták
és használták ezen a tájon a követ. Az
1204-ben keletkezett írásos feljegyzések is említést tesznek a vörösmészkő
bányászatáról. A kőbányász mesterség
apáról ﬁúra szállt. A 19. század elején olasz mesterek érkeztek Tardosra.
(Mint ahogy Sóskútra is.) Az ő szaktudásukkal az iparszerű kőfejtést tanították meg a tardosi szlovák és a környéken letelepített német bányászoknak.
A bányalátogatást követően a faluban tett sétánkon már a megmunkált,
feldolgozott, és beépített márványtárgyak egyediségével szembesülhettünk.
Az 1775-ben barokk stílusban épített
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római katolikus templom dekorációját,
a kálváriai stációkat és a tetszetős köztéri virágtartókat is vörös márványból
készítették. A szlovák tájház megtekintésekor örömmel fedeztük fel a számunkra ismerős tárgyakat, amelyekhez
hasonlókat a mi nagyszüleink is használtak. A kirándulásra, a tardosiakkal
való találkozásra nem mentünk üres
kézzel. Vendégfogadóinknak a falunkban előállított ﬁnomságokon túl König
Ferenc polgármester úr jóvoltából ajándékba vittük a Sóskút képes története
és a Dombok ölelésében Sóskút című
önkormányzati kiadványokat is.
A Kemencés fogadó éttermében elfogyasztott ízletes ebédet követően a kedvelt kirándulóhelyen, a Malomvölgyi-tó
körül és a tanösvényen kirándultunk.
Mivel az időjárás is kegyeibe fogadta csoportunkat, lélekben feltöltőd-

ve tértünk haza és egy tartalmasan
együtt töltött idő szép élményével lettünk gazdagabbak!
Az országos Kék túra útvonala a község mellett vezet, jó szívvel ajánlom
Tardost a Gerecsében túrázni vágyók
számára kiindulási pontként. Innen
turista útvonal visz Pusztamarótra is,
ahol az 1980-as évek elején a sóskúti
iskolások a járási úttörőtáborban, az
erdőben felállított katonai sátrakban
romantikus körülmények között táboroztak és gyűjtötték életre szóló kalandjaikat a nyári vakációban.
A gerecsei túránk alatt elégetett kalóriákat a Kemencés fogadó éttermében vagy a Malomvölgyi-tó partján
lévő büfében elfogyasztott ﬁnom ételekkel pótolhatjuk!
Mráz Gabriella

Sóskúti SBKE – Elrajtolt a 2021/22-es szezon
A falu tavaly újraalapított futball
egyesülete megkezdte szereplését a
2021/22-es idényben. Az előző idényben, a Törökbálint mögött 2. helyet
megszerző csapat a nyáron megerősödve vághatott neki egy igen sikeres
felkészülési időszaknak.

Edzőmeccsek:
Sóskúti SBKE - Tordas SE (Fejér megyei I. osztály) 3-1
Sóskúti SBKE - Kakucs SE 11-2
Sóskúti SBKE - Dunafüred - Százhalombatta 8-2
Mint azt feltüntettük, egy másik megyéből hozzánk ellátogató, 3 osztálylyal magasabban szereplő csapatot is
sikerült elkapnunk a felkészülés során,
így önbizalomtól duzzadva vághattunk
neki a Pest megyi IV. osztály Dél-nyugati csoportjának első fordulójának.
Az ellenfél a tavalyihoz azonos módon, a Bugyi SE II. csapata volt. Ha ez
nem lenne elég, az eredmény is meg-

egyezett a tavalyival. 4-0-ás győzelmet arattunk vendégünk felett, Mikei
Marci, Berzéki Gábor, Varga Gyuri és
Nyikos Balázs góljaival.
A 2021/22-es szezonnak ugyanúgy,
mint a tavalyinak, feljutási célokkal
vágunk neki és a Pest-megyei kupában is szeretnénk minél tovább jutni.
Az első, lemondott fordulót követően
a tavalyi riválisunkat, a Törökbálintot
sorsolták nekünk. A meccsre 2021. 09.
08-án, délután 16:30-kor került sor a
sóskúti futballpályán, 1-0-ra nyertünk, és továbbjutottunk.
Az egyesület nem működhetne és
nem koncentrálhatna a sikerek, célok
elérésére, hajszolására támogatók és
segítők nélkül.
Kiemelt támogatónknak számít természetesen Sóskút Önkormányzata.
Ezen felül a mezeink névadó szponzora a Tectum Kft., Tomcsányi Pál, Sóskút Fruct Kft és a Kvarchomok Kft.
Továbbá köszönjük a fáradhatatlan segítségét Reiner Ákosnak, Nagy
Bandinak, Király Sándornak, Bartha

Árpádnak Langermann Dénesnek és
Román Róbertnek, akik Czifra István
mellett a pálya folyamatos karbantartásában szereznek hétről hétre elévülhetetlen érdemeket.
Ezen kívül köszönettel tartozunk
Sófalvi Gyurinak, aki a pálya világításának apró meghibásodását tette rendbe és Rák Lászlónak, aki a locsoló
berendezésünk karbantartásáért tesz
meg minden tőle telhetőt.
Ez az egész természetesen nem jöhetett volna létre ilyen minőségben az
egyesület elnökének és titkárának, Pátrovics Zsoltinak és Czifra Istvánnak lelkiismeretes, folyamatos munkája nélkül!
A csapatról minden érdekes információt, menetrendet, tabellákat, mérkőzésbeharangozókat és meccshíreket
megtalálnak a csapat facebook-oldalán „Sóskúti SBKE” név alatt.
Várunk minden érdeklődőt sok szeretettel hazai, illetve idegenbeli találkozóinkra!
A Sóskúti Sportbarátok
Köre Egyesület
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Gyermekkorunk emlékezetes templomi búcsúja
Miért kellett ötvenöt évvel ezelőtt bezárni a százhalombattai cukrászdát

A katolikus vallásúak számára a búcsú az a bűnbánati vallásgyakorlás,
amely a bűnbánat szentségében már
feloldozást nyert bűneiért járó, ideig
tartó büntetés elengedése.
A templom búcsúja, a templom címének ünnepe, annak a szentnek,
„titoknak” a napja, amely tiszteletére
a templomot felszentelték. A Sóskúti
Kisboldogasszony templom, Kisaszszony napján szeptember 8-án Szűz
Mária születésének napján tartja búcsúját.
A gyönyörű oltárkép Jakobey Károly alkotása, Mária születését ábrázolja.
A búcsú napját kezdetben azon a
napon tartották, amelyik napra esett,
azonban a történelmi változások miatt
ünneplése az ahhoz közelebbi vasárnapra helyeződött át.
A hagyományos falusi kultúrában
az ünnepeknek meghatározott rendje volt. Ünnepeinknek az egyházi év
ünnepei adták a keretét. Az egyházi
ünnepeken a hétköznapi élettől eltérő
magatartást követeltek. Ünnep volt
minden vasárnap is, erre a napra törvény rendelkezett a nehéz ﬁzikai munka tiltásáról, szekér fogatok hajtásáról.
A II. világháború előtti időkben a
csendőrség ezt ellenőrizte, és betartat-

S

K

ta. Ezen a napon a módosabb gazdák
hintón járhatták be földjeiket, látogathatták meg Öreghegyi pincéiket. Ünnepi, „vasárnapi” öltözéket viseltek. A
falusi közösség tagjainak egymáshoz
való viszonyát, a családon belüli rendet, viselkedést, erkölcsét szabályozták, így aki ezeket nem tartotta be kiközösítették.
A búcsú napját már több hónapos
előkészület kísérte. Tavasszal kezdték
nevelni a kiskacsákat, libákat, csirkéket, hogy búcsúra az ünnepi asztalon
sültként, rántva, levesként az ünnepi
ebéd gazdagságát növeljék. A háziaszszonyok a kacsa, liba tömését a búcsú
előtt néhány héttel megkezdték, hogy
a legjobb vágósúlyba kerülhessenek
az ünnepre.
A búcsú hetében elkezdtek sütni
az asszonyok, először a szárazabb
süteményeket. A torták, trubelkák,
krémmel töltött sütemények sütését
Bábi nénire bízták, kinek búcsú előtt,
éjjel-nappal sütnie kellett, mert rangot
jelentett a családoknak, ha az ő által
készített süteményekkel, tortájával
zárhatták az ünnepi ebédet.
A házakat meszelték, a szobák padlóit sárgítóval festették. Hanesz Simi
bácsinak a szobafestőnek búcsú előtt
megsokszorosodott a munkája, hisz

mindenki búcsúra akart festetni. A
munkáját végezve, mindig viccelt, humorral szórakoztatta a háziakat. Az
udvarok, utcák rendezetté váltak, így
várták a nagy ünnepet a sóskútiak.
A búcsú napját jelezte, hogy a hét
elején felvonultak a céllövöldések,
körhintások, elkezdték építeni a
vasbódékat, hintákat. Hosszú időn
keresztül a mányi Greznár család
végezte a mutatványosi feladatokat,
kiket minden szeptemberben ismerősként üdvözöltük a faluban. Egy
hétig a kiskorú gyermekeik is itt tanultak az iskolánkba, majd mentek
tovább. A hatvanas évek végéig a búcsúi kirakodóvásár színhelye a templom köré összpontosult. A mai Ősök
terén voltak a hinták, céllövöldék.
Onnan a templomig a Fő utca plébánia felőli oldalán helyezkedtek el
a búcsúi kirakodó vásár árusai, ahol
a similabdától, a fém és műanyagjátékokig, a vízi pisztolytól a patronos
játék pisztolyig, mézeskalácstól a fagyiig minden kapható volt.
Régi szép szokásként, búcsúra hazavárták az elszármazottakat, a családtagokat, de ilyenkor látták vendégül a
máshol lakó családi barátokat is.
Elérkezett a várva várt vasárnap.
Szigorúan az egyházi rend szerint történt az ünneplés. A nyolcas mise az
asszonyok miséje volt. Mielőtt elindultak a misére, feltették főni a húslevest.
Tíz órakor kezdődött a nagymise, amit
akkor még latinul celebráltak, és az
énekek egy részét tót nyelven énekelték. Végeztével a férﬁak találkoztak a
kocsmában egy ital mellett elbeszélgetve a barátokkal, majd siettek haza
az ünnepi ebédre.
A litánia fél háromkor kezdődött,
ennek befejeztével a plébános atya jó
mulatást kívánva hozzájárulását adta a
búcsúi világi örömök a szórakozás, a
búcsúi mulatság megkezdéséhez.

Múltidéző
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A környék muzsikus cigányai járták
a házakat, egy kis borért, forintért elhúzták a házigazda nótáját.
A gyerekek ilyenkor búcsúpénzt
kaptak, amelyet körhintára, játékra,
édességre költhettek. A kocsmákban
tangóharmonika zenéje szólt, a mutatványosok a kor slágereit hangszórókon
át játszották, a vásározók előtt sort
álltak, búcsúﬁát keresve. A zenészek
készültek a hajnalig tartó búcsúbálra,
ahová az édesanyák, nagynénik kisérték el a lányokat, ahol új ismeretségek,
szerelmek kezdődhettek.
Búcsú másnapja, búcsú hétfő is ünnepnap volt. Ilyenkor a munkát félretéve, vagy szabadságot kivéve ünnepeltek. Általában az iskolában tanítási
szünetet rendeltek el erre a napra. Búcsú hétfő bensőségesen zajlott, a csa-

ládtagok és a barátok találkoztak, beszélgettek, iszogattak. Majd a férﬁak
megkezdték az éneklést, jó hanggal
megáldva énekelték nótáikat.
55 évvel ezelőtt 1966. szeptember
11-én vasárnap tartották meg a sóskúti
búcsút. Hétfőre virradóra mentőautókon, gépkocsikon, busszal szállították
a budapesti kórházakba a betegeket, fagylaltmérgezés gyanújával. Egész nap
nagy mennyiségű tejszínes, vanília,
csokoládé és puncs fagylaltot árusított
fagylaltárusító kocsijából egy százhalombattai cukrász.
Már késő este sokan jelentkeztek a
körzeti orvosnál gyomorbántalmakkal.
117 embert, legtöbbjük gyermeket kellett beszállítani a kórházakba, ahol 93an a László kórházba kerültek. Néhány
súlyos mérgezetten kívül, szerencsére

néhány nap múlva mindenki gyógyultan távozhatott a kórházból. A rendőrség
vizsgálatot rendelt el, és megállapította,
hogy a fagylalt árus nagy mennyiségű
staﬁloccusszal szennyezett fagylaltot
árult. A cukrász már azzal is vétett a
szabályok ellen, hogy nem kizárólag
gyümölcsből készült fagylaltot árultatott volna telephelyétől távol. Büntetésül
bezárták a százhalombattai cukrászdát a
tömeges sóskúti fagylaltmérgezés miatt.
Az 1966-os év búcsúja vasárnap és
hétfőn kívül pár nappal elhúzódott, de
a búcsú az összetartozás ünnepe, és
emlékezésre is alkalmas. Ahogy Márai Sándor: Az ünnepekről írja,
„Nézd a régieket, milyen áhítatosan,
milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!”
Kummer János

Séta az emlékek kertjében
Búcsúra való előkészületek
A Kisboldog asszony – Mária
születéséhez kötődik – a sóskúti búcsú ünnepe. Szomszédos Pusztazámoron augusztusban tartották e jeles napot.
Ha e nap hétköznap, következő hétvégén tartják meg. Nőknek ez sok munkát jelentett.
Elhunyt hozzátartozók sírját
rendbe tartották, de a vendégségbe hívott rokonok miatt, ez
különösen fontos volt, hiszen
elhunytak sírjait is meglátogatták. Házaik környékét rendbe rakták, házaikat kitakarították, mert nem volt látható
előre az időjárás. Szabadban kellett-e a vendégeknek lenniük, vagy a lakásban. Ezért is, de amúgy is a búcsúi takarítás szokás volt. Utána a baromﬁtartók kezdték a libákat,
kacsákat tömni.
Libákat levágásuk előtt négy héttel, kacsákat három
héttel korábban kezdték májuk növelése miatt hizlalni.
Beáztatott kukoricát kaptak esténként a kijelölt baromﬁk,
némi zsiradékkal pótolva. Tömésnél szárnyaikat rongyba
burkolta, csőrüket a gazda asszony szétfeszítette, majd
megkezdődött a tömés. Időtartamát nem tudom, de az aszszonyok tudták, mikor kell a napi tömést befejezni.

A felhízlalt állatokat búcsú
napja előtt kellett megkopasztani, előkészíteni a másnapi
főzésre, sütésre. Hasonló módon kellett eljárni a tyúkokkal
is. Hűtőszekrények nem igen
léteztek a régi időkben, ezért
a hűvös pincékben, kerekes
kutak leeresztett vödreiben
tartották őket a másnapi ebéd
elkészítéséig. Persze sütemény is dukált a ﬁnom ebéd
utánra, ezért sütniük is kellett. Ahol a családban több nő
volt, ezeket közösen egyszerűbb volt elvégezni. Búcsúi
kismise után siettek haza, hogy feladataikat elvégezzék:
zöldségek megtisztítása, előkészítése a tyúkhúsleves főzéséhez.
Fontos volt a liba, kacsa sütése, köretek, savanyúságok
elkészítése. Díszes abroszok, terítők, a kredencben őrzött,
ünnepi tányérok, evőeszközök előszedése. Melyeket talán
még nászajándékként kaptak. Búcsú napján, nem a hétköznap használt tányérok, kanalak kerültek elő. Természetesen az egész család ﬁgyelte az időjárást, hiszen az
ősz a szüretek elvégzésének is fontos időszaka bolt.
Farkas Magdi
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Világbajnokságon jártunk
Hosszas felkészülés után – a Covid
múlásának köszönhetően – 2021 augusztusában sikerült megrendezni a
lovastorna Világbajnokságot Budapesten a Nemzeti lovardában. Ezen a nagy
versenyen a Menő Manók képviselték
Magyarországot. Nemzeti díj kategóriában 5. helyet sikerült – nagy örömünkre – a Magyaroknak elérni. Egyéni
versenyben a Sóskúti Manók színében,
Bence Balázs és Németh Blanka indult
kítűnő versenyzéssel. A világversenyek soraiban a 6. helyet értük el, így
emelt fővel távozhattunk a versenyről, és nem utolsó sorban meghívást
nyertünk a nagy hagyományos CHIO
Aacheni versenyre. A csapat tagjai:
Habsburg-Lothringen Károly- Konstantin, Ács Kornélia, Németh Blanka
és Habsburg Eilika sóskútról, valamint
a budapesti csapat tagok Hantos Orsolya, Gaál Gréta és Bohácsi Melinda, és
végül de nem utolsó sorban a csapat ló
Cornetto, akinek a hátán sikerült ezt a
szép eredményt elérni.
Egyéni, felnőtt női kategóriában
indult versenyzők Németh Blanka,
Somogyi Eszter és Karna Rebeka.
Ebben a számban Németh Blanka az
élmezőnyben a 8. helyen végzett, ez az
eddigi legjobb magyar női eredmény.
Ezenkívül egyéni, férﬁ kategoriában
indult Basa Máté első éves senior versenyző és az iﬁ Európabajnok (2018)
Bence Balázs . A feltörekvő sóskúti
manók lóállományából lehetőségünk
volt bemutatni ezen a világversenyen

egy újonnan felkészített lovat, akinek a
hátán egy újjonc török nemzetiségű női
versenyző mutathatta be a gyakorlatát.
Szintén ebben az évben, még augusztus elején Franciaország rendezte az ifjúsági lovastorna Világbajnokságot , ahol lehetőségünk volt
3 saját lóval indulni. Egyik lovunk
Cornetto, rajta Habsburg-Lothringen
Károly-Konstantin indult, és 15. he-

lyezést ért el az első igazán nagy bajnokságon. Másik lovunk Hubertus,
aki szintén saját ló, rajta egy orosz
nemzetiségű páros indulhatott el. És
végül de nem utolsó sorban Radihaza
Juveni, akin orosz színekben indult
egy ifjúsági női versenyző.
Szeptember 10–12 között lett megrendezve a világ legnagyobb lovasver-

senye a CHIO Aachen. Erre a megmérettetésre egy kisebb létszámmal
érkezett a magyar csapat.
Felnőtt senior csapat kategóriában
(Habsburg Lothringen Károly Konstantin, Bohácsi Melinda, Németh
Blanka, Ács Kornélia, Hantos Orsolya
és Gáal Mária Gréta) indultak. Magyar szenior PDD osztályban (Szabó Nikolett és Jakab Liza) indultak.
Egyéni versenyszámban, magyar színekben Németh Blanka versenyzett.
Csapat kategóriában két különböző
osztály is indult. Az első versenyszámban az 5. helyen zártunk (6.562
ponttal), a második versenyszámban
a 2. helyen zártunk (7.398 ponttal). A
budapesti PDD a 7. helyen zárta a versenyt (7.110 ponttal). Németh Blanka
a kötelező feladatok után a 7. helyen
állt egy 25 fős igen erős mezőnyben.
A technikai kűrnél Blanka egy nagyon szép és precíz kürt mutatott be,
de sajnos az utolsó technikai elemnél
megcsúszott a lába és leesett a lóról,
emiatt sajnos megfájdult a térde és
úgy döntött, hogy visszalép a versenytől. Lelkileg ez megviselte Blankát,
de egy verseny miatt nem kell a saját
egészségét kockásztatnia az embernek. Ennek ellenére egy nagyon szép
eredménnyel tudtuk zárni az idei verseny szezont. Már csak egy országos
bajnokság van előttünk, ahol még egyszer mindenki bemutathatja, hogy mi
mindent tanult, és hogyan fejlődött az
idő során.
Bohácsi Melinda, Habsburg Károly

Hirdetés
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RENAULT CLIO
ÉS CLIO E-TECH HYBRID
a sikertörténet új fejezete

akár FIX 0% THM-mel*
5 év vagy 100 000 km garancia Renault Credit finanszírozás esetén**
referencia THM: 0-4% 48 hónapos futamidő mellett
*A finanszírozási ajánlat kizárólag a 2021. 09. 01. után új Renault (kivéve ZOE, TRAFIC szgk. és MEGANE R.S.) személygépjárművekre, 2021. 09. 30-ig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozás keretében zárt- és nyíltvégű
pénzügyi lízing vehető igénybe, forintalapon, a futamidő teljes időtartamára rögzített kamattal. Finanszírozási feltételek: önerő: minimum 50%, futamidő: 24 - 48 hónap, a finanszírozás minimum összege: 600 000 Ft. A minimum 0%
THM meghatározása egy átlag 6 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve, a maximum 4% THM érték egy átlag 10 000 000 Ft-os bruttó vételárra vetítve érvényes, a 2021.09.01. napján aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok
alapján 3 000 000 Ft finanszírozott összeg és 48 hónapos futamidő és minimum 50% kezdőbefizetés figyelembevételével történt, mértéke a feltételek változása esetén módosulhat. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére
teljeskörű Casco biztosítás fenntartását írja elő. Reprezentatív példa: finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő 48 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 0 Ft, fizetendő teljes összeg a futamidő
alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 62 500 Ft, referencia THM érték: 0%. **Az 5 év vagy 100 000 km garancia kizárólag Renault Credit finanszírozás esetén érvényes, személygépjárművekre, a megadott időtartam és futásteljesítmény
közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit a Renault Általános Jótállási Feltételek és G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti.
A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az
egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem
teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel a renault.hu weboldalt vagy hivatalos Renault Márkakereskedőjét, aki a Finanszírozó pénzügyi szolgáltatásának közvetítőjeként jár el.
Renault Clio vegyes fogyasztás l/100km: 4,3 – 7,8; CO2-kibocsátás g/km: 96 - 145. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati
eljárással történt. Bővebb információkért keresse fel a www.renault.hu/wltp oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási
viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok
tájékoztató jellegűek. A képek illusztrációk.

a Renault ajánlásával

renault.hu

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7–9., TEL.: +36 23 521 310, WWW.RENAULTERD.HU

FREBA TŰZ KFT.
Tüzelőanyag kereskedés
tüzifa, fabrikett, barnaszén,
feketeszén, német brikett

Tárnok, Tavasz utca 2.
Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás
hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig
szombat: 6:00–12:00 óráig

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
ELSŐ OSZTÁLYÚ
ROSTÁLT TERMŐFÖLD
KAPHATÓ!

30 949-4443,
30 242-3102, 20 919-0194

