SZOKOLYA POLGÁRAINAK LAPJA

Gyönyörû lett az iskolánk!

Ingyenes példány

Az önkormányzat hírei
Ünnepeltük a megújult iskolát
Tizennégy éves lett az óvoda
“Hogy lehessen még magyar haza”
Január 1-tõl bírság jöhet!

XXI. évf. 5. szám - 2017.

2.
3.
4.
6-7.
10.

oldal
oldal
oldal
oldal
oldal

2
Szép lett az iskola, de fontos az óvoda és a
bölcsõde felújítása és bõvítése is

Az idei õsz is igen mozgalmasan alakult itt
Szokolyán. Szeptember utolsó hetében
falugyûlés volt a Mûvelõdési Házban, ahol a
pénzügyi beszámolókon, a beruházások alakulásán és a jövõbeni terveken túl, a közmeghallgatást követõen ismertettük a lakossággal a TAK (Települési Arculati Kézikönyv)
készítésének részleteit.
Szeptember végén köszöntöttük idõseinket,
akiknek idén is kis mûsorral és a fiatalok által
sütött süteményekkel kedveskedtünk. Virággal
és borral köszöntöttük a 90. életévüket betöltött lakóinkat.
Õsz közeledtén már sokan a szüreti mulatság
megszervezésén dolgozunk, ami nagyon jó
érzés, hisz ez is azt jelenti, hogy sokan úgy
gondoljuk, hogy fontos a régi hagyományok
életben tartása. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik ehhez több heti munkájukat
áldozzák, legyen az a tánctanulás, a tánctanítás
vagy a felvonulás szervezése. Idén is fantasztikus sütemények születtek a Nyugdíjas Klub
tagjaitól, mi több még a vendégeink a kosdi
ÖNTEK csapata is süteménnyel érkezett. Finom
babgulyás várta a felvonulás végén a vendégeket, melyet ezúton is köszönünk a Vác és
Vidéke Vendéglátó Kft-nek. Nagyon sok
részvevõje és vendége volt az idei szüreti
mulatságnak, köszönöm mindenkinek a munkát és a jelenlétet.
Az Iskola és a tornatermi épületrész kivitelezési munkái befejezõdtek. Fantasztikus díszben
van mindkét épületünk, kérem a tisztelt lakosságot és a diákokat, hogy megkülönböztetett
figyelemmel óvjuk s vigyázzunk az épületekre,
hisz kiemelkedõ a falu életében, hogy ily mértékben meg tudtak újulni épületeink. Egy csodálatos ünnepség keretében adtuk át az Iskolát
és a tornatermet, mivel ebben az évben 40 éves
az Iskolánk. Az, hogy így össze tudtuk hangolni
a felújítást a születésnappal, még különlegesebbé tette számunkra a megújulást.
Köszönöm mindazoknak a támogatását, akik a

felújítás, az ünnepség kapcsán segítségünkre
voltak. Köszönöm a vendégeknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel és velünk együtt ünnepeltek.
Két vis maior pályázatot nyújtottunk be a
Belügyminisztériumhoz, az elsõt az Ady Endre
utca helyreállítására, a másikat a Brassó köz és
a Kassai utca helyreállítására.
Önkormányzatok kisösszegû támogatására
szintén
pályázatot
adtunk
be
a
Belügyminisztériumhoz, melyben az orvosi
rendelõk bútorzatát szeretnénk jelentõs részben megvalósítani. Itt 1,6 millió forintra lehetett pályáznunk.
Sikeres volt a szociális tûzifa pályázatunk 59
m3 -re kaptunk támogatást, melynek kapcsán
a felhívást már közzé is tettük településünkön.
Nagy segítség ez, immár harmadik éve tudunk
tûzifa támogatást osztani a pályázat segítségével. A tûzifa támogatást novemberben kapják
meg a rászorulók.
Továbbra is nagyon várjuk az óvoda és bölcsõde
felújítására, bõvítésére beadott pályázatunk
elbírálását, nagy szükség lenne a fejlesztésre,
hiszen ekkora fejlesztést saját erõbõl nem
tudunk megvalósítani. Képviselõ-testületünk
úgy döntött, hogy egy másik pályázatot is beadunk, igaz ezen csak az óvoda felújítására,
bõvítésére lehet pályázni, de nem szabad elszalasztanunk semmilyen lehetõséget. Nagyon
reméljük, hogy a pályázat kiírói, bírálói átérzik
helyzetünket és a felújítás, bõvítés fontosságát,
hisz örömteli, ha egy településen növekszik a
gyermeklétszám.
Az orvosi rendelõk felújítása is zajlik, a szûkös
határidõ ellenére nagyon bízunk a határidõn
belül befejezésre. Sajnos a kivitelezés során
számos nem várt problémával kell megküzdenünk.
A KEHOP energetikai korszerûsítés pályázat
kapcsán,
a
harmadik
épületen
is
megkezdõdtek a munkálatok, az önkormányzat
udvarában lévõ bal oldali épület blokk, közösségi ház is megújul
még ebben az évben.
H o m l o k z a t i
hõszigetelés, nyílászáró
csere és napelemek
kiépítése
történik
pályázati finanszírozásból. Az épület belsõ
megújulását, átalakítását önkormányzatunk
önerõbõl végzi.
Október 23-án este az
56-os forradalom kapcsán megemlékezést
tartottunk. A rossz idõ
ellenére
köszönöm
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azoknak, akik megtisztelték megemlékezésünket és a mûsor szereplõit. Az esõ miatt az
ünnepi díszbe öltözött tornateremben tartottuk
a mûsort, majd a tavasszal a 60. évforduló tiszteletére megújult emlékmûnél zártuk a rendezvényt. Mondhatnám azt is, hogy családias
légkörben ünnepeltünk, de jellemzõen azok az
arcok köszöntek vissza, akiket az elmúlt években is mindig látunk, pedig több, mint 1800an lakunk Szokolyán.
A napokban 90. születésnapján személyesen
köszöntöttem Csurja Mártonné Joli nénit, akinek ezúton is jó egészséget és sok örömöt kívánunk.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a településképi bejelentési rendelet tekintetében a nem
engedélyköteles felújításokat jelentsék be.
Továbbá az ingatlanok elõtti közterületek gondozása, karbantartása az ingatlantulajdonos
feladata, közterületen történõ átjáró, burkolatépítés szintén minden esetben egyeztetést igényel. A bejelentéseket e-mailben is meg lehet
tenni.
Meghitt adventi készülõdést kívánok mindenkinek.
Némethné Pintér Csilla

Anyakönyv

Házasságkötés:
2017.08.26. Katona Tamás-Jarosevits Edina
2017.09.01. Sztankó Dániel-Szabó Emese
2017.09.02. Lintner Sándor-Veres Adrienn
2017.09.07. Simon Péter-Gáspár Piroska
2017.09.09. Bencze Márton-Péntek Tímea
Zsuzsanna
2017.09.29. Smál Zoltán-Szabó Mónika
2017.10.21. Hencz Gábor Csaba-Kálmán Eszter
Születések:
2017.08.25. Fekete Zsolt és Szirota Alexandra
lánya Dominika Lívia
2017.09.04. Tóth Tibor és Polyák Georgína
lánya Eszter
2017.10.05. Gyõri Attila Levente és Horváth
Viktória lánya Zoé
Elhunytak:
2017.08.25.
2017.09.27.
2017.10.14.
2017.10.15.

Molnár Sára
Szalai József
Thuróczy Ferenc
Busai Zoltán
Dobosné Ildikó aktõ.
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Átadtuk és ünnepeltük a megújult iskolát és tornatermet!

Csodaként éltem meg ezt a napot és biztos,
hogy nem vagyok ezzel egyedül. Mint ahogy
csodaként éltük meg 40 évvel ezelõtt is, amikor mi voltunk ennek az Iskolának az elsõ
diákjai. Sajnos 40 év hosszú idõ, különösen
úgy, hogy ez idõ alatt jelentõs felújítás nem
történt az épületen.
A KEHOP 5.2.9—16-2016-00006 azonosító
számú „Szokolya intézményeinek energetikai
felújítása”
elnevezésû
energetikai
korszerûsítés pályázat 101,4 millió forintos
támogatásával három épület újulhat meg
Szokolyán. A pályázatot Szokolya Község
Önkormányzata nyújtotta be, majd nagyon sok
munka és egyeztetés után érkezett az örömhír
ez év februárjában, hogy Önkormányzatunk
nyert a pályázaton. Elsõként az Iskola épületének, majd a tornatermi épületblokknak a felújításába fogtunk. Nagyon örültünk, hisz az
épületek és a nyílászárók is már igen rossz
állapotban voltak. A Kivitelezõ (Kingszima Kft.)
mindent megtett, hogy tanévkezdésre az Iskola
épületén a munkálatokat befejezze. Szép munkát végeztek, csodálatos nyílászárók, fantasztikus homlokzattal megújult épület várta a tanulókat és a pedagógusokat szeptembertõl.
Könnyû dolguk volt, hisz már a terveken lehetett látni, hogy egy különleges épülete lesz
Szokolyának. A terveket Jánosi János Ybl díjas
építész Szokolya fõépítésze készítette, akinek
nagyon köszönjük, hogy ilyen üde színfoltot
képzelt el. Az Iskola homlokzatát Kun Éva keramikus betûi teszik még vidámabbá. A tornater-

mi épületblokk felújítása még a napokban zajlott. Az épületek megújítása következtében
mind Önkormányzatunk, mind Tankerület terhei csökkenni fognak, hisz jelentõs rezsiköltség megtakarítást várunk.
Szokolya életében ez a fejlesztés, megújulás
igen sokat jelent. Hálásak vagyunk a pályázat
elbírálóinak, a támogató szervezetnek, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Programok
Irányító Hatóságának, Rétvári Bence államtitkár úrnak, hogy elképzeléseinket támogatták.
Köszönöm a képviselõ-testületnek, hogy egyéb
felújításokat és nem kis anyagi terhet is vállalva egy magas színvonalú fejlesztést tudtunk
megvalósítani.
Külön öröm számunkra, hogy ez a megújulás
egybe esik Iskolánk 40. születésnapjával, így
igazán méltón ünnepelhettük ezt a születésnapot. Persze hálás szívvel gondoljunk azokra,
akik sokat tettek azért, hogy ez az Iskola és tornaterem több tíz évvel ezelõtt megépülhetett.
Az a mérhetetlenül sok társadalmi munka,
amely kapcsán sokak fiókjában emléklapok
tanúskodnak az akkori összefogásról.
Az ünnepi átadón és születésnapon az Iskola
jelenlegi és volt diákjai adtak színvonalas
műsort, melyhez csatlakozott két váci diák,
akik a 40. születésnap alkalmából rendezett
versmondó verseny díjazottjai voltak.
Köszönöm a színvonalas mûsort minden
szereplõnek.
Köszönöm Iskolánk igazgatójának a felújítás
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során nyújtott támogató segítségét és a színvonalas ünnepséget. Hálásak vagyunk a
szülõknek a sok süteményért, továbbá köszönjük a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-nek a finom
ételeket.
Köszönöm Rendes Verának, Tar Balázsnak,
Zeller Ferencnek és Lénárt Szilárdnak és mindenki másnak a Tanítók-Tanárok fája elkészítésében nyújtott segítségét. Igazgatónõnek pedig
az ötletet, amely alapján Vera ezt a különleges
és csodálatos alkotást elképzelte és örömünkre
elkészülhetett.
Az épületek belsõ felújítása tekintetében vannak még feladataink, ezeket reméljük, hogy a
Tankerülettel közösen a következõ években
lehetõségünk lesz megvalósítani.
Csak remélni tudom, hogy Szokolya lakói igyekezni fognak a megújult iskolába íratni a gyermekeket, s ezáltal biztosítják majd az intézmény fennmaradását.
Mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak
köszönöm a felújítás során tanúsított magatartásukat és örömteli éveket kívánok a megújult
intézményekben.
Némethné Pintér Csilla
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Tizennégy éves lett az óvoda

2017. augusztus 7-én újra megnyitotta kapuit intézményünk a gyermekek elõtt az öthetes
nyári takarítási szünet után. A nyári szünet
ideje alatt megtörténtek a csoportszobák és a
közös helyiségek frissítõ, fertõtlenítõ festései
is.
Ezúton is köszönjük Szokolya Község
Önkormányzatának és a szülõknek az ezen
munkákhoz szükséges szervezést és segítséget!
Ettõl a nevelési évtõl kezdve Bõgérné Plachi
Zsuzsanna immár óvodapedagógusként dolgozik az óvodában. Sok örömöt kívánunk neki
ehhez az új szerephez. Októbertõl új
gondozónõvel is bõvült kis csapatunk Egri
Krisztina személyében. Sok szeretettel köszöntjük Õt kis közösségünkben, és sok örömöt
kívánunk Neki az elkövetkezõ idõszakban!
Várady Lászlóné októbertõl pedagógiai asszisztensként dolgozik az óvodában, mely munkakörhöz szintén sok örömöt kívánunk!
Intézményünkben továbbra is három óvodai és
egy bölcsõdei csoport mûködik. A bölcsõde
jelenleg 12 gyermeket tud fogadni kis csoportjában. Továbbra is két gondozónõ, Egri
Krisztina és Vámosiné Szeibert Anett várja a
legkisebbeket a bölcsõdében.
A kiscsoportosok (Szivárvány csoport) jelenlegi
létszáma 20 fõ, amely természetesen az év
folyamán még gyarapodni fog. A kiscsoportosok csoportvezetõ óvodapedagógusa Bõgérné
Plachi Zsuzsanna, a délutános óvodapedagógus
Lakati Balázsné, a csoport dajkája Varga Petra.
A középsõ csoport (Mackó csoport) létszáma
27 fõ, a csoportvezetõ óvodapedagógus Magyar

Márta, a délutános óvodapedagógus Kuzniarski
Melinda, és a csoport dajkája Nagy Imréné.
A nagycsoportosok (Katica csoport) 29 fõvel
kezdték meg ezt a nevelési évet, csoportvezetõ
óvodapedagógusuk Szalai Emese, délutános
óvodapedagógusuk Szárazné Pauliscsák Anett,
a csoport dajkája pedig Tóth Zoltánné.
2017. október 7-én rendezte meg intézményünk — a hagyományokhoz híven — a Szüreti
Bált. A jótékonysági bál teljes bevételét az
intézménybe járó gyermekekre és intézményünk fejlesztésére, szépítésére fordítjuk.
Igazán sikeres rendezvényt tudhatunk magunk
mögött az idei évben is. Köszönjük szépen
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a bál sikeréhez és felajánlásával, segítségével vagy jelenlétével támogatta az óvodát és a
bölcsõdét.
A nevelési év kezdetével természetesen az óvodások is elkezdték saját kis „munkájukat”. A
tematikus foglalkozásokon kívül a gyerekek
tanulmányi séták során megfigyelik az õszi természet jellegzetességeit, ehhez kapcsolódva
verseket, énekeket tanulnak, meséket hallgatnak. Részt vesznek különbözõ õszi betakarításokon, mint például szüret, dióverés,
gesztenyegyûjtés.
Szeptemberben minden csoportban megtartottuk az évnyitó szülõi értekezleteket, illetve
megvásároltuk az idei bábszínházbérletünket
is, melynek keretein belül az év során négy
elõadást fogunk megtekinteni a Váci
Dunakanyar Színházban.
Az elmúlt hetek egyik legnagyobb eseménye

óvodánk 14. születésnapja, és ennek méltó
megünneplése volt. Az eseményre 2017. október 19-én került sor. E jeles nap alkalmából
sok-sok meglepetéssel készültünk az óvodába
és a bölcsõdébe járó gyermekek számára.
Reggel az alkalomhoz illõen feldíszített, lufikkal színessé varázsolt óvoda várta az érkezõ
gyermekeket, reggeli után pedig kezdetét vette
az ünneplés. Elõször a vendégségbe hívott elsõ
osztályosok örvendeztettek meg bennünket
kedves kis elõadásukkal: A kiskakas gyémánt
félkrajcárja címû mesét adták elõ. Köszönjük
nekik, hogy elfogadták a meghívásunkat, és
azt, hogy ilyen kedves mûsorral készültek
nekünk!
Ezután az óvodás gyermekek szüleibõl verbuválódott kis csapat mesedramatizálása kápráztatta el a sok kisgyermeket. A szülõk A répa
című mesét adták elõ egy modern, újragondolt
változatban a gyerekek és a felnõttek nagy örömére. Ezúton is köszönjük nekik ezt az
élményt!
Ebéd után érkezett még egy meglepetés, az
óvoda szülinapi tortája, amelybõl természetesen minden óvodás és bölcsõdés gyermeknek,
és az elsõ osztályosoknak is jutott. Nagyon jó
hangulatú, izgalmas és eseménydús nap volt ez
kis óvodánk életében.

A szülõk elõadása: A répa

A gyerekek segítségével sikerült kihúzni a répát

Az elsõ osztályosok mûsora: A kiskakas gyémánt félkrajcárja

A lelkes közönség
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Szalai Emese
óvodapedagógus

Százhuszonöt éves a Szokolyai Baptista
Gyülekezet

Ok tóber 14-15 -én ü nnepelte f enná llásán a k 1 2 5 . é vf o r du ló j á t a Sz o k o l y a i
Ba ptista Gyülekez et.
A kétnapos rendezvénysorozat elsõ napján evangélizációs koncertet szer vezett a
közösség a település mûvelõdési házába.
Fellépett a Vox Nova Baptista Fér fik ar
Szilágyiné Mátyus Elvira vezetével. Az est
során az evangéliumi énekek mellett
bizonyságtételek, versek hangzotak el.
Igét hirdetett Merényi Zoltán lelkipásztor.
A farizeus és a vámszedõ imádsága alapján kifejtette, hogy nagy szüksége van
minden embernek Isten kegyelmére, füg-

getlenül attól, hogy vallásos vagy világi
ember. Egyedül Jézus Krisztus és az Õ
áldozata menthet meg bennünket a kárhozatból. Némethné Pintér Csilla,
Szokolya
polgármesterasszonya
is
köszöntötte
a
szép
számban
összegyûlteket, értékelte a baptista gyülekezet múltját és kívánt sok áldást a gyülekezet jövõjére.
Az ünneplés vasárnap délután folytatódott az imaházban. Igét hirdetett Meláth
Attila, váci lelkipásztor, aki a hálaadás
jelentõségérõl beszélt. Szolgált a váci
gyülekezet énekk ara is. Az istentisztele-
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ten Lak ati Ádám, aki több évtizeden át
vezette a gyülekezetet, beszélt a közösség
125 éves múltjáról.
A baptista misszió 1892-ben indult el a
településen. Seres Sámuel (1858-1923)
lelkipásztor hirdette a környéken az
evangéliumot. 1890-ben, egy õszi napon
a váci piacon találkozott egy szokolyai
istenfélõ asszonnyal, Lak ati Istvánnéval,
aki meghívta házukba bibliaórát tartani.
Ebbõl a kis házi közösségbõl született
meg a Szokolyai Baptista Gyülekezet. Az
elsõ bemerítésre 1892-ben került sor
Tahitótfalun.
Merényi Zoltán

Vesperás — megelevenedett egy régi istentiszteleti forma

(A 2017. szeptember 17-én tartott esti istentisztelet margójára)

Szeptember közepén egy különleges eseményre gyûltünk össze (2 kórus és a szokolyai gyülekezetek) a reformáció 500. évében, hogy
Istent dicsérjük. Istentisztelet volt ez, de nem
a megszokott, jó református liturgia szerint
vezetett, hanem egy õsibb, énekelt, mégis
protestáns formája volt Istenünk tiszteletének.
Ahogyan az este szervezõje-karvezetõje,
Boruzsné Bûdi Katinka is kifejtette: szívéhez
közelálló, XVI-XVII. századi protestáns vesperást
tarthattunk. A vesperás elsõ hallásra elég római
katolikusnak tûnik, s nem is véletlenül — ugyanazt a hangzásvilágot vitte tovább, ami megelõzte.
Akkor mitõl más? A nemzeti nyelven való
énekléstõl.
S itt egy pillanatra meg kell állnunk. Számunkra
már természetes, hogy anyanyelvünkön olvashatunk rengeteg könyvet — a Bibliát is. Ám ez a
reformáció elõtt nem volt feltétlenül így.

Leginkább latinul kellett tudnia annak, aki akár
szélesebb ismeretekre akart szert tenni, akár a
Bibliát akarta olvasni. Szóval egyrészt olvasni
kellett tudni, másrészt rögtön egy idegennyelven
kellett ezt tenni. A legtöbben egyiket sem tanulták meg soha. Az istentisztelet is latin nyelven
szólt — ezt sem mindenki értette. A reformáció
egyik alapvetõ célkitûzése pedig éppen az volt,
hogy az Isten Igéje saját nyelvén érjen el minél
szélesebb rétegeket. Ebbõl az igénybõl következik a protestáns iskolák megalapítása (írniolvasni tanítás elsõsorban), a könyvnyomdák létrehozása és a bibliafordítás megindulása szerte a
világban, így Magyarországon is. S nyilván az
istentisztelet nyelve is a nemzeti nyelv lett —
nálunk értelemszerûen a magyar.
Azért is érdekes az anyanyelven énekelt ének és
istentisztelet, mert bár vannak nagyon szép nyelvek a világon, azért a legbensõbb érzéseinket
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mégiscsak az anyanyelvünkön tudjuk kifejezni —
már amennyire kifejezhetõek. Milyen jó, hogy
ekkorát fordult a világ, s ez nem csak a protestánsokra igaz — ma már leginkább nemzeti nyelven szól a mise is. Ennek egyik elsõ lépése volt
valamikor például a vesperás forma megjelenése.
Jó volt látni, átélni, megsejteni valamit a protestáns kezdetekrõl, s Isten jelenlétébõl, akinek
tiszteletére és dicsõségére irányult minden. Mert
azért a cél akkor is, most is — Isten tisztelete,
dicsérete. Hála neki, hogy ebben a mindenkori
keresztények egyek lehetnek/lehetünk!
Adamek Norbert

6
“Hogy lehessen még magyar haza”

Lucza Gergely alpolgármester október 23-i beszéde
Nem tudom, elgondolkodtak-e már azon, hogy
mitõl annyira különleges 1956 forradalma? Mi teszi
megkülönböztethetõvé minden más eseménytõl?
Igaz régen még máshogy tanították, de ma már
egyértelmû, hogy az 1956. október 23-a és november 4-e közötti idõszak a forradalom gyõzelmét
hozta. Egy meggyötört és elkeseredett nemzet
gyõzelmét hozta a sztálini diktatúra felett. Ennek a
gyõzelemnek nemzetközi történelmi jelentõsége
van, hiszen az 1956-os magyar forradalom volt a
szovjet birodalom bukásának egyik elõidézõ eseménye. A legfontosabb gyõzelmet azonban nem a szabadságot követelõ tüntetéseken, nem a sikátorokban és utcai harcokban, nem a túlélésben és újrakezdésben aratták a forradalmár egyetemisták,
munkások, pesti srácok. 1956 gyõzelmei között ott
van még egy gyõzelem. Az önmagunk feletti
gyõzelem.
Jakab Zoltán, egy budapesti mérnökember, a forradalom egyik aktív résztvevõje ezt a visszaemlékezéseiben így fogalmazza meg: „Olyan feledhetetlen
összetartozás- és együvé tartozás érzése volt az
embernek, hogy ez a mindig széthúzó magyarság
végre egységes tudott lenni. Minden ember a testvérének érezte a másikat. Amikor sorbaálltunk akár
kenyérért akár vízért, vagy valami élelmiszerért,
egymást elõre engedõ elõzékenységgel fordultak
egymáshoz az emberek. Valami csodálatos, katartikus érzés volt az emberekben. Mintha valami ezeréves átoktól vagy bûntõl szabadultunk volna meg.”
Azon az õszön a magyar nép drámai körülmények
között ismerte fel egymást és találta meg a közös
hangot, a közös cselekvés hangját. Olyan elemi
erejû összefogást váltott ki a Kossuth téri brutális
támadás, amire senki sem számított. Megmutattuk
a világnak, hogy egy országot, egy társadalmat nem
ideológiák határoznak meg, hanem a szabadság
megléte vagy hiánya. Munkás és értelmiségi, fiatal
és idõs, bal és jobboldali, nõ és férfi együtt harcolt
a barikádokon.
„Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet…” —
mondta József Attila. Ez a szabadság volt az ’56-os
forradalom egyik szikraforrása is. Egy tizennyolc
éves diáklány az ENSZ különbizottságának ezt
mondta 1957-ben: „Szabadságot akartunk, nem
jólétet. Lehet, hogy kenyerünk sem volt, és sokunknak nem volt megélhetési lehetõségünk se, de mi
szabadságot akartunk! Hazugságok között nõttünk
fel. Állandóan hazudnunk kellett. Egy ép gondolatunk sem lehetett, mert mindent belénk fojtottak.
Gondolatszabadságot akartunk!”
A hatalom azt hitte, hogy majd három nap alatt
megoldja a helyzetet, úgy ahogy 1953-ban a keletnémet felkelés során is tette. Ott elég volt szükségállapotot hirdetni, néhány tankkal felvonulni az
utcákra, de a magyarok mérhetetlen szabadságvágyával nem tudtak mit kezdeni. Az elsõ perctõl
kezdve próbálták besározni a forradalom tisztaságát. Megtévesztett és félrevezetett fiatalokról beszél-

tek és huligánoknak, vérengzõ csõcseléknek hétpróbás fasiszta gazembereknek hazudták a szabadságharcban résztvevõket. De ez volt a hazugság.
Nem volt káosz, nem volt rablás, nem volt fosztogatás. Tömeges bosszúálló emberölés sem történt, a
néhány ÁVH-tiszt nyilvános felakasztása egy forradalomhoz mérten rendkívüli mértékletességrõl
tanúskodott.
Az emberek szabadságot akartak és ez függetlenséget, önrendelkezést jelent. A felkeléssel majdnem
egyidõben megalakultak a forradalmi és munkástanácsok és ez azt is jelentette, hogy a magyar nép
nemcsak megszüntetni, megtagadni, lebontani
akart, hanem alkotni, megteremteni, felépíteni is.
Az embertelen, elnyomó diktatúrát megszüntetni és
emberséges, demokratikus társadalmat építeni.
A szabadság 12 napján leírhatatlan boldogság lett
úrrá mindenkin. A jelent hirtelen maga alá temette
a jövõ, a mánál fontosabb lett a holnap.
Felhívásokat, kiáltványokat fogalmaztak, tervezték
az új, békés és szabad jövõt. Magyarország feltámadt.
Aztán Eisenhower amerikai elnök rádióbeszédében
a magyar nép iránti csodálatának adott hangot.
Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy az Amerikai
Egyesült Államok nem fog katonai segítséget nyújtani Magyarországnak. Megüzente Hruscsovnak, hogy
az Egyesült Államok kormánya változatlanul érvényesnek tekinti és tiszteletben tartja az 1945-ben
aláírt jaltai megállapodást.
Ezzel gyakorlatilag Moszkva megkapta a jóváhagyást
az invázióra. A Szovjetunió fegyveres agressziója fojtotta vérbe a magyar feltámadást. November 4-én
hajnalban a szovjet csapatok megindították a háborút Magyarország ellen. A több mint 1000 harckocsit, 380 páncélozott szállító harckocsit, 600 tüzérségi löveget és aknavetõt, közel 200 légvédelmi löveget, 3800 gépkocsit és több mint 30.000 katonát
számláló szovjet hadsereg totális túlerejével szemben magára maradt ország több napon át folytatott
hõsi szabadságharcot. Ilyen brutális túlerõvel vették
fel a harcot a forradalmárok, akik közül sokan csak
a barikádokon használtak elõször fegyvert. Ott tanították meg nekik hogyan szerezzenek maguknak
fegyvert, hogyan használják azt, hogyan készítsenek
Molotov-koktélt, hogyan kell harcolni a harckocsikkal szemben. Sokszor a fiatalok leleményességének
köszönhették, hogy sikerült feltartóztatniuk a szovjet páncélosokat. A körúton például lábosokat,
tányérokat szórtak szét lefelé fordítva, ami miatt a
tankok sokáig nem mertek mozdulni, mert azt gondolták, hogy aláaknázták a teljes útszakaszt.
Szovjet beszámolók szerint csak november végére
sikerült mindenhol megtörniük az ellenállást és
lefegyverezni a forradalmárokat. A harcok végére
Budapest ismét romokban hevert. Közel 20 ezer fõ
szenvedett sérülést, az országban nagyjából 2700,
ebbõl Budapesten mintegy 2000 ember halt meg. A
forradalomban elesettek mintegy 44%-át a legfiata-
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labb korosztály, ezek között a pesti srácok adták,
nagyjából 750 fiatalkorú vesztette életét ebben a
háborúban. 21%-uk 19 éves, vagy annál fiatalabb
volt, 4%-uk pedig még a 16-ik életévét sem töltötte
be. A legfiatalabb áldozatot Misley Emesének hívták
és mindössze 13 éves volt. Miskolcon a
Vásárcsarnok közelében lõtték le, miközben tejet
vásárolt. Budapesten a Blaha Lujza tér környékén
harcolt Szeles Erika, akinek a fényképe, amin egy
szovjet géppisztollyal a kezében áll bejárta az összes
nyugati sajtót. Szeles Erika 15 évesen halt hõsi
halált. A Corvin-közi pesti srácok fõparancsnoka,
Pongrátz Gergely 24 éves volt, amikor letartóztatták.
A Széna téri fegyveresek közé tartozott Mansfeld
Péter, az egyik legismertebb forradalmár. Õ még
csak 15 éves volt, amikor letartóztatták és halálra
ítélték. 1959-ben alig töltötte be a 18. életévét, amikor kivégezték.
A magyar harcokban résztvevõ fiatalokat az egész
világon hõsként tisztelték. Az amerikai Time magazin 1927 óta minden évben megválasztja az év
emberét. Az 1957-es januári szám címlapján egy
fiatal, elszánt tekintetû forradalmár látható.
Géppisztolyt tart a kezében, keze bekötve, háta
mögött a magyar lobogó. Ebben az évben a pesti
srácot választották az év emberének. Ennek az értékét beárnyékolja, hogy a következõ évben azt a
Hruscsovot választották az év emberének, akinek
jelentõs szerepe volt a forradalom leverésében.
Valljuk be õszintén, jobban örültünk volna az amerikai hadsereg segítségének, mint egy Time magazin
címlapnak. Az olasz élvonalbeli Lazio szurkolói
minden évben többször is eléneklik az „Avanti
ragazzi di Buda”, vagyis „Elõre mind pesti srácok”
címû nótát, amit a forradalom 10. évfordulójára
írtak az olaszok. Számos magyar vers is született
errõl az idõszakról. Többek között Nagy László,
Faludy György, Bereményi Géza és Márai Sándor
versibõl emlékezhetünk arra, hogy szabadságunkat
nem csak úgy kaptuk, hanem vérrel és verejtékkel,
összefogással és önfeláldozással harcoltuk ki
magunknak. Kötelességünk megvédeni az õseink
által megszerzett szabadságot, kötelességünk továbbadni a forradalom eszmeiségét a következõ generációnak, hogy ha majd egyszer az õ életükben is
eljön a döntés pillanata, ne féljenek meghozni azt a
döntést. Az Ismerõs Arcok zenekar egyik dalának
néhány sorával zárom gondolataimat, melyet az
1956-os hõsök emlékére írtak:
Hogy lehessen még magyar haza
És hogy soha ne vesszen el
Írd a falra, hogy „Ruszkik haza!”
És tedd amit tenned kell.
Lucza Gergely
alpolgármester

Az október 23-i megemlékezés képei
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Szüreti felvonulás Szokolyán

Idén is eljöt t októ ber elsõ szo mbatja,
a m i s o ku n k sz ám ár a eg y e t je le n t a
vá r va várt szür eti f elvonu lá ssal.
A z e z t m e g e l õz õ h e t e k b e n , n a p o k b a n
szinte másról sem szólt az életünk, mint
a felvonulásra való készülõdésrõl, mondom ezt én, de hála Istennek ezzel
nagyon sok an így voltunk!
S a rengeteg munk a, táncpróbák, énekpróbák, r uhavar rás, báladíszítés, a lovas
felvonuló vendégek személyes meghívása,
terep elõkészítés, sütés, fõzés, s a sok
imádság a jó idõért, mind meghozta a
gyümölcsét!
S így virradt ránk 2017.október 7-e
ragyogó napsütéssel!
Mindenki tudta a feladatát! Egyesek hajat
fontak, r uhát vasaltak, mások asztalok at
pakoltak, platós autók at tak arítottak, s
díszítettek, zsíros kenyeret kentek, sütiket szeltek, megint mások az utolsó össze
énekléssel töltötték a felvonulás elõtti
utolsó órák at.
S egyszer csak a Kacár tanyán izgatottan
vár va a fellépõ-felvonuló vendégeket, a
horizont alól felbukkanni láttunk egy
szép r uhába öltözött menyecskét és egy
legényt, aztán jöttek utánuk szép számban a barátaik is szebbnél szebb viseletben! Amott meg mintha már a lovasok
vágtáznának felénk a dombok közül….

Aztán megszólalt a Kisbírónk! — Induljon
az a szüreti menet, ne várassuk a falu
népét!
Mindenki elfoglalta a helyét ki lovon, ki
platós kocsin, sõt, volt, akinek jutott hely
az egyetlen lovas kocsin! Köszönet érte
Vitéz Lajosnak!
Idén a hagyományokhoz híven négy
h e l y e n i s e l õa d t á k f e l l é p õi n k a
m ûs o r u k a t , m e l y e k e g y t õl - e g y i g
nagyszerûen sikerültek! Most elõször volt
szerencsénk élõ népzenei kíséretet is hallani az énekhangok mellett!
S lehet, hogy csak nekem tûnt fel, de a
táncos lábú csemeték száma igen csak
megnövekedett a Czibere Néptánc csoport
tagjai mellett! Köszönettel tartozunk, a
tánc betanításáért! S emellett a
s z ü l õk n e k i s h á l á s a k v a g y u n k , h o g y
lehetõséget biztosítottak a gyermekeiknek, hogy egy élõ hagyomány részeseivé
váljanak! Hiszen ezek gyermekek, akik
lázas készülõdéssel, táncpróbákk al, izgatottan várták, mi több visszaszámolták a
napok at, ezekbõl a kisemberekbõl lesznek azok a fiatal kamaszok, majdan
felnõttek, akik tovább viszik eme szép
hagyományt!
(Fotók a következõ oldalon!)
Tõtös Krisztina

2017.szeptember 30.-án Szokolya Község
Önkor mányzata ismét ünnepelni hívta az
Idõsek Világnapja alkalm ából a falu
idõseit, szépkorúit.

Némethné Pintér Csilla polgármester
asszony köszöntötte az „örök ifjak at”,
közöttük név szerint is falunk 90 év feletti lakóit. A köszöntés után a meghívott
mûvészek régi táncdalfesztiválos slágerekkel ör vendeztették meg a vendégeket,
ezzel megalapozva a délután jó hangulatát. A mûsor után szokás szerint Tóth
Laci húzta a talpalávalót, amire sok an
perdültek táncra bizonyítva az örök slá-

Támogatóink voltak:
Szokolya Község Önkormányzata, A Mi
Fa l u n k é r t
K ö z a l a p í t v á n y,
SzokolyaWi e r d e n
Határon
Átnyúló
Baráti
Egyesület, Sisa Pékség, Stedra Csaba,
Várhegy Vendéglõ, GMN-Color Digital Kf t.,
V á c é s Vi d é k e Ve n d é g l á t ó K f t , K o s d i
ÖNTEK csapata
Segítõink voltak:
Csomó Istvánné, Polyák család, Tõtös család, Tóth család, Némethné Pintér Csilla,
Lisóczki család, Magyar Zoltánné,
Szabóné Marosi Csilla, Lénárt István,
R e n d e s Ve r a , Te k u s A n d r á s , M o l n á r
Nándor, Lak ati József, Lak ati Balázs és
családja, Gyurcsik János, Csomó Katalin,
Schottner Norbert, Czapák Lajos, Lózs
András, ifj. Lózs András, Faluõrség.
K ö s z ö n e t a f e l l é p õk n e k , — C z i b e r e
Néptánccsoport, Hársfavirágok, Dalárda,
Nyugdíjas Klub- lovasoknak, támogatóknak és a segítõknek, sütit sütõ ügyes
kezeknek és az áramot adóknak, az emlékeket megörökítõ fotósoknak és mindazoknak, akik idén is megtisztelték
falunk at a hagyományaink életben tartásáért.
Tóthné Polyák Georgina
és Tõtös Krisztina

„Nem csak a húszéveseké a világ…”

A rendezvény elött már hetekkel lelkes
készülõdés kezdõdött, amelynek során az
ifjabb nemzedék lányai, asszonyai ajánlották fel immár hagyomány szerint, saját
készítésû süteményeiket az idõsek megvendégelésére. Az ünnepség elsõ felében

ger igazságát: „Nem csak a húszéveseké
a világ!”
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni az önzetlen segítségét és
k ö z r e m ûk ö d é s é t , v a l a m i t s z e r e t n é n k
falunk idõseinek, szépkorúinak, még egyszer jó egészséget és még sok-sok hosszú,
boldog közösségünkben eltöltött évet
kívánni.
Lisoczkiné Kata Mónika

A Szokolyai Híradó támogatói
A 2017. év lapszámaiban sem találják a sokáig szokásos csekket.
Ennek oka, hogy az Önkormányzatnak és a jószándékú vállalkozóknak
köszönhetõen minden családhoz ingyen eljuttatjuk a Szokolyai Híradót.
Reméljük, hogy ez minden lapszámnál így lesz.

Hogy ez biztos legyen, szeretettel várunk minden támogatást. Csekket az Önkormányzatnál találnak. Utalni a következõ számlaszámra lehet:
Kisbíró Alapítvány Szokolya, 11742094-20160089.
Támogatóink: Szokolya Község Önkormányzata, Sisa Pékség, Révész Munkaruházat, XLAVINA, Börzsöny 2020 Kft., Stedra Csaba, Lakati Józsefné,
Stunci Kft., Viski Csaba, Szentirmai György, Pabeschitzné Péter Kamilla (Szentendre), OD Invest Kft. (Molnár Nándor), Szokolya-Wierden Határon
Átnyúló Baráti Egyesület, Zsember-i-Ker Kft., Arany Sarok Sörkert.
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Képriport szüreti mulatságról

Torma Katalin fotói
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Figyelem! Január 1-tõl bírság jöhet!

Pár hónapja megváltozott a Környezetvédelmi rendeletünk tûzgyújtás szabályozásáról szóló pontja.
„ (2) Tûzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül havi két alkalommal, szeptember 1. és június 30. között, minden hónap elsõ és minden
hónap harmadik péntekén, 8-18 óra között, szélmentes idõben megengedett. Az égetés maximum 4 óra idõtartamig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. Szeles idõben, illetve július 1. és augusztus 31. között az égetés nem megengedett.
Kérjük a lakósságot a rendelet betartására! Az éjszakai, késõ esti órákban életveszélyes koncentráció képes kialakulni az égetés során, ami nagyon káros
az egészségre.”
Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a fûtési idõszakban is csak a megengedett anyagokkal tüzeljenek, hisz a káros anyagok égetése saját maguk és a környezetük egészségére is igen rossz hatással van!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kérjük a lakosságot a 4/2015 sz. rendeletünk érelmében az ingatlanjaik elõtti közterület (járda, zöld terület és árok) tisztántartására, hisz közös érdekünk. Kérjük, hogy a lenyírt füvet, sövényt ne hagyják ott, azt minden esetben takarítsák össze a járdáról és a közterületrõl is.
Továbbá tilos:
-Felszíni vízfolyásokba szennyvizet, szennyezõ anyagot juttatni,
-Vízfolyást, patakmedret, nyílt csapadékvíz elvezetõ árkot beszennyezni, ezekbe, valamint ezek partjaira hulladékot, törmeléket lerakni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kérjük a Lakosságot a Településképi bejelentési rendelet betartására, mivel a fenti rendeletet már 2015-ben alkotta a képviselõ-testület
és annak nem ismerése és nem betartása nem mentesít senkit. E rendelet célja Szokolya Község építészeti, településképi, illetve természeti értékeinek
védelme es igényes alakítása érdekében az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban — a helyi adottságok figyelembevételével — a településképi illeszkedéssel kapcsolatos követelmények érvényesítése, valamint beépítésre szánt területek rendeltetésszerû használatának biztosítása, összességében az épített környezet rendezett, esztétikus és harmonikus kialakítása.
(1) E rendelet hatálya Szokolya Község közigazgatási területére terjed ki. (Törökpatak utcákban és Királyréten is)
(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, aki/amely az
Önkormányzat közigazgatási területén:
a) jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végez, vagy azzal összefüggõ építészeti-mûszaki tervdokumentációt
készít, (pl. kerítést, tetõt, homlokzatot újít fel, nyílászárót cserél)
b) reklám-berendezést helyez el, tart fenn vagy kíván elhelyezni, valamint ilyen céllal felületet alakit ki.
A rendeletek további részletei a szokolya.hu oldalon olvashatóak!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A rendelet be nem tartása, 2018.01.01-tõl bírságot von maga után!
RENDELET NEM ISMERÉSE NEM MENTESÍT SENKIT, zajjal járó mun-

A közösségi együttélés szabályait kérjük, tartsák szem elõtt, E
kát csak a rendelet meghatározásai szerint végezzenek!

TeSzedd akció Szokolyán

A TeSzedd! — Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb
önkéntes mozgalma. Idén immár hetedik alkalommal valósul meg. A szemétgyûjtési akció keretében szerte az országban „nagytakarítanak” a
TeSzedd! önkéntesei. A mozgalom célja, hogy
minden évben, közösen megtisztítsuk szûkebbtágabb környezetünket.
Idén elsõ alkalommal Szokolya is csatlakozott a
mozgalomhoz. Sajnos a szeptember 16-ra meghirdetett alkalmat elmosta az esõ, így újra hirdettük az
akciót. 2017. szeptember 23-án egy kis létszámú,
de annál lelkesebb csapat tisztította meg a Királyrét
felé menõ fõ útvonalat, illetve megküzdött a Dózsa
György utca végén kialakult szemétdombokkal.
Elkeserítõ volt látni, hogy sokan, ha nem látszik,
akkor nem is számít elvet követve az egészségre
káros szemetet, és az építési hulladékot is másokra
nem gondolva dobják ki a Dózsa György utca végére.
Bízunk benne, hogy jövõre nem kell szembesülnünk hasonló méretû szeméthalmokkal, - bár nem
sikerült mindet felszámolnunk - hanem mindenki
oda helyezi a szemetet ahová való.
Óvjuk, védjük, szépítsük környezetünket, hiszen
Szokolya az otthonunk.
Minden résztvevõnek köszönjük a segítséget!
Mezei Melinda
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Kiadja: KISBÍRÓ ALAPÍTVÁNY, székhelye: Gyurik Mûanyagtechnikai Kft. 2624 Szokolya, Egres utca 11. Telefon: 27/585-010,
OTP bankszámlaszám: 11 74 20 94 - 20 16 00 89 - Felelõs kiadó: Homoki-Nagy István a kuratórium elnöke, Szokolya,
Dózsa Gy. u. 12. Telefon: 27/375-012 - Fõszerkesztõ: Révuti Norbert A szerkesztõség tagjai: Bella László, Gyurik Gyula,
Homoki-Nagy István, Tarcsyné Lengyel Magdolna, Tóthné Polyák Georgina. Örökös tag: Grauszmann Ferenc. A hirdetések
tartalmáért felelõsséget nem vállalunk, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A cikkleadás határideje: minden
páros hónap 20. napja, e-mail: szokolyaihir@gmail.com
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