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Kulturált Települési Környezet Díjas Szokolya

Pest megye Önkormányzata nagyra becsüli a
megyei települések környezetfejlesztési aktivitását, az épített és a természetes környezet
minõségének javítására, a települések történeti, településszerkezeti, építészeti értékeinek, karakterének megõrzésére tett
erõfeszítéseit, környezetfejlesztési tevékenységét. Fentiek elismerésére 2018-ban is meghirdetésre került a Kulturált Települési
Környezet Díj.
A díj már megvalósult eredmények elismerésére
szolgál.
Rendes
Veronikával
a
Településfejlesztési Bizottság elnökével készítet-

tük el a pályázatot, mely nagy örömünkre elsõ
helyen végzett. A pályázatot Szokolya weboldalán
közzé tesszük.
Ez az elismerés egy megerõsítés, hogy jó úton
járunk. Továbbá másoknak is egy ösztönzés,
hogy egy kis közösség is megkaphat egy ilyen
díjat. Mindenesetre reméljük, hogy lendületet ad
a további terveink megvalósításához.
A pályázatban felsoroltuk és bemutattuk az
elmúlt négy év fejlesztéseit, mely során a bírák
úgy ítélték meg, hogy kiemelkedõ az a munka,
amit végeztünk.
2018. december 7-én Rendes Veronika képviselõ
asszony, Lucza Gergely alpolgármester úr és

Jánosi János fõépítész társaságában, Szabó
István elnök úrtól és Harrach Péter képviselõ
úrtól - Pest Megye Önkormányzata által szervezett ünnepség keretében – vehettem át a díjat.
Köszönjük az elismerést és köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt a fejlesztéseinkben.
Sokunk munkája van ebben a díjban!
Hálás szívvel,
Némethné Pintér Csillla

A Szokolyai Híradó támogatói
Köszönjük mindazoknak, akik 2018-ban is támogatták
Szokolya helytörténeti lenyomatának megjelenését!

Támogatóink voltak:
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, Végh Elvira.
Labor vérvétel, kötözés otthonában!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások
már Szokolyán is!

Tel: 06-30-320-0461, www.vervetelhazhozjon.hu
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Ünnepi fényben pompázott Szokolya

Önkormányzatunk csak olyan feladatok
megoldásában tud segítséget nyújtani a
lakosságnak, mely a hatáskörébe tartozik. De
kérjük, hogy problémáikat hivatalos formában jelentsék be, mert a facebook posztokra
nem áll módunkban ügyintézést kezdeményezni.
Decemberben sikerült lezárnunk az óvoda
melletti ingatlanok megvásárlását. 2016 óta
próbálkozunk pályázatokkal az óvoda bõvítése,
felújítása kapcsán, melyhez az ingatlanok megvétele elengedhetetlen feltétel. Sajnos még
nyertes pályázatunk nincs, de az engedélyes
tervekhez szükséges az ingatlanoknak az
önkormányzat nevén lennie. Az elmúlt két
évben már több mint 20 millió forintot költöttünk a tervekre, pályázatok elkészítésére és az
ingatlanvásárlásokra, bízva a mielõbbi megvalósításokban.
Decembertõl folyamatosan osztjuk a
Belügyminisztérium pályázatán kapott 99 m3
tüzifát, mely során 37 család kapott 2-5 m3
támogatást.
Sajnos december elején csalók telefonáltak
több szokolyai családhoz, akiket be akartak
csapni azzal, hogy gyermekük bajba került és
pénzre van szüksége. Kérjük, hogy ne dõljenek
be az ilyen telefonoknak. Azonnal hívják gyermeküket és a rendõrséget. Bizonyosodjanak
meg, hogy gyermekük biztonságban van.
Kérdezzenek olyat, amit csak gyermekük tudhat. Ne adjanak ki információkat!
December 20-án reggel holtan találták Bõgér
Lászlót, akit az utóbbi idõben már nem nagyon
láthattunk a faluban. Temetésérõl az
Önkormányzat gondoskodik, mivel nincs közvetlen hozzátartozója. Így 2019. január 9-én
szerdán délután 15 órakor kísérjük utolsó
útjára a református temetõben.
A Kossuth utca tekintetében beadott vis maior
pályázatunkat sajnos nem támogatta a
Belügyminisztérium.
Idén is csodálatos ünnepi fényben pompázott
az önkormányzat és az egészségház épülete, a
Mányoki utca néhány gömbfája és a
Mûvelõdési Ház melletti díszfák, valamint az
adventi gyertyagyújtásoknak helyt adó Malom
tér. Köszönjük Andesz Richárdnak és a Laluce
Kft.-nek, hogy mindig csodásan díszítik
Szokolyát és köszönjük azok munkáját is, akik
a Betlehem és az adventi koszorú készítésénél
évrõl-évre segítkeznek, ünnepi hangulatot
varázsolva ezzel.
Decemberben ismét itt járt a Mikulás, köszönjük a szervezõknek és a támogatóknak, hogy
idén is örömöt szereztek a szokolyai gyerekeknek.
Hatvan tartós élelmiszer csomagot osztottunk
december közepén a településünkön nehezebb
körülmények között élõ családok számára.
Köszönet érte a kosdi ÖNTEK-nek és

vezetõjüknek Zombori Zsuzsannának, akik
idén is tartós élelmiszert gyûjtöttek 3 napon
keresztül, melyhez egy napra a szokolyai
önkéntesek is csatlakoztak, akiket szintén
köszönet illet.
Adventi jótékonysági vásáron a Mi falunkért
közalapítvány az adományát egy család, míg
önkormányzatunk, a Faluõrség és a kosdi
ÖNTEK által gyûjtött adományt két édesanya
kapta. Az adventi idõszakban különösen szívet
melengetõ, hogy sokan összefogunk és segítünk.
A tavalyi évben egy szokolyai fiatalember megkeresett, hogy szeretne támogatást nyújtani
valakinek, akinek szüksége lehet rá, de névtelenül. Havonta egy bizonyos összeget adna erre
a célra. Akkor arra kértem, hogy csatlakozzon
az adventi jótékonysági támogatásunkhoz decemberben, mivel 3 éve A Mi Falunkért
Közalapítvány kezdeményezése kapcsán mindig támogatunk valakit. Így is tett és általa tudtunk két helyre jelentõs támogatást nyújtani.
Boldogok lehetnek a szülei, hogy ilyen gyermekük van. Nekem boldogság volt, hogy mindkét oldalon állhattam igazi öröm volt egy ilyen
felajánlást megélni és öröm volt átadni azoknak, akiknek ezzel segíteni tudtunk!
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Tavasszal az idõjárás függvényében szilárd burkolatot kap a Liget utca azon része, ahol ez
még várat magára és felújtásra kerül a
Pozsonyi köz járdája a Kocsma elõtti tértõl a
sportpályáig. Ezt követõen a külterületi utak
felújítását is megkezdjük.
November óta hat baba született Kovács Zete,
Zsilák Levente, Foltán Fanni, Fajta Fanni, Bíró
Ádám Tamás és Szabó Maja Tamara. A babáknak és szüleiknek is jó egészséget kívánunk. A
tavalyi évben örömünkre 28 gyermek született
Szokolyán.
Kérjük a T. Lakosságot, hogy a téli idõjárás
kapcsán is nagy körültekintéssel járjanak el az
ingatlanjaik elõtti járdák tisztántartásáról valamint a házaik elõtt lévõ csapadékvíz elvezetõ
árok tisztántartásáról, hordalékmentesítésérõl.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Településképi
rendelet értelmében az elõírásokat szíveskedjenek betartani. Évek óta türelemmel segítjük
a lakosságot a felújítások során, de a bejelentést, vélemény kérést nem utólag, hanem a
munkák és az anyagok beszerzése elõtt kell
beszerezni. A rendelet nem ismerése nem
mentesít senkit, a www.szokolya.hu oldalon
elérhetõek a hatályos rendeleteink.
A 2019-es évtõl a Szokolyai Híradó kiadását a
Kisbíró Alapítvány nem vállalja, így valószínû,
önkormányzatunk fogja januártól az újság kiadását végezni. A szerkesztõségbe örömmel
várunk olyan új tagokat is, akik szívesen vennének részt a munkába.
Némethné Pintér Csilla

Anyakönyv

Falukarácsony

December 23-án a falukarácsony ünnepség
keretében köszöntük meg az iskolánkért végzett munkáját Szádoczkiné Tõtös Tünde volt
igazgatónõnek, az óvodánkért végzett munkáját
Magyar Márta óvonõnek és Nagy Imréné
Icanéni dadusnak és kívántunk boldog nyugdíjas éveket. Az idei falukarácsonyt a Baptista
gyülekezet szervezte, kis mûsorral készültek az
Óvodások és csodálatos mûsort adtak Iskolánk
tanulói is.
Köszönjük a 2018-as évben a népkonyhán végzett szolgálatát Varga Józsefnek és feleségének
Bettinek, Nagyné Révész Dalmának és
Frankóné Mariannak.
Köszönjük mindazoknak, akik a december 28-i véradáson részt vettek. 31 fõ jelent meg, ebbõl 28
adhatott is vért. Örültünk, de elgondolkodtató,
hogy egy közel kétezer fõs településen csak 31
ember az, aki adhat vért. Kérjük, hogy a további véradáson legyünk minél többen, hisz ezzel
nagy segítséget nyújtunk sokak számára.

Sz okolyai Híradó - 2 018. decem ber

Születések:
2018.11.03. Zsilák Péter és Kovács Zsanett fia
Levente
2018.11.21. Kovács Róbert és Szász Beáta fia
Zete
2018.12.14. Foltán Viktor és Gyurik Orsolya
lánya Fanni
2018.12.16. Fajta Gyula és Lintner Zsanett
lánya Fanni
2018.12.21. Bíró Tamás és Szabó Zsófia fia
Ádám Tamás
Házasságkötés:
2018.11.17. Tekus András és Rendes Veronika
2018.12.01. Mezei István és Németh Enikõ
Elhunytak:
2018.11.17. Viski Sándorné szül.:
Polgárdi Anna
2018.12.14. Lehõcz Andrásné szül.:
Galántai Julianna
2018.12.20. Bõgér László
Dobosné Szászi Ildikó
anyakönyvvezetõ
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Küzdelmes tavasz vár a csapatra

Beszélgetés Kovács Zoltánnal, a Sportkör elnökével
repel a listán, õsszel volt két olyan vereségünk
is, amire nem számítottunk, de az utolsó fordulók gyõzelmei ismét fellelkesítették a játékosokat.

Véget ért az õszi szezon a bajnokságban. Az
elmúlt idõszak eseményeirõl, az elnökségben bekövetkezett változásokról, valamint a
tervekrõl kérdeztem Kovács Zoltánt, a
Szokolyai Sportkör elnökét.
- Rég beszélgettünk már a csapatról, kérlek,
mesélj kicsit, mi történt a legutóbbi beszélgetésünk óta, hogy áll a csapat.
- Az MLSZ átszervezte a megyei bajnokságokat, a tavalyi szezon utolsó hat csapatát a
megye III-ból átsorolták a megyei IV. csoportba. Ezt már tudtuk tavaly év végén is, többek
között ez vezetett ahhoz a döntéshez is, hogy
az idei bajnoki évnek már egy új edzõvel,
Madarász Istvánnal vágtunk neki. Már a felkészülési idõszakban is õ irányította a csapat
edzéseit, edzõmeccseit. A szezon elején még
az átigazolási idõszak alatt egy kismarosi és
két budapesti játékossal is meg tudtuk
erõsíteni a keretünket. Az új edzõnek és a
friss igazolásoknak is köszönhetõ, hogy a csapattagok már az edzéseken is aktívabbak voltak, átlagosan egy-egy edzésen 15 játékos biztosan megjelent és ez a lelkesedés egészen az
õszi sorozat végéig kitartott. Az utolsó fordulók elõtt megbeszéltük a csapattal, hogy január végén egy komolyabb alapozással kezdjük
az évet, hogy a tavaszi bajnokik elõtt ne legyen
gond az erõnléttel se.
- Hogy zárta a csapat a félévet?
- Jelenleg az ötödik helyen vagyunk a tabellán,
úgy, hogy három pontra vagyunk a második
helyen álló csapattól. Nagyon szoros az eleje,
fontos lesz a jó kezdés a folytatásnál is.
- Jól emlékszem, hogy az eredményekben
csak a végletek vannak és nem volt döntetlen
meccs az idei sorozatban?
- Igen, hét gyõzelem mellett négy vereség sze-

- Most volt a Sportbál is. Mesélj róla, hogy
sikerült.
- Évrõl-évre nagy lelkesedéssel várjuk ezt az
eseményt, mert ez nagyon fontos a csapatnak.
Igyekszünk tanulni az elõzõ évi szervezési
hiányosságokból, mostanra egy jól megszokott
ütemben megy az elõkészítés és a lebonyolítás
is. Százhúsz fõre tervezzük minden évben,
most is gyorsan elfogytak a jegyek. A vacsorát
mi készítjük, és a játékosok szolgálják fel, õk
csinálják a büfét is. Talán jövõre annyit változtatunk, hogy már az elõkészületi munkák
nagyját is a fiatalokra bízzuk. Nekünk már egy
kicsit nehezebb és fárasztóbb, mint nekik, így
a csapatnak ezt is át kell vennie.
- Mikor kezdõdnek a tavaszi fordulók?
- Márciusban indul a szezon, de az edzések
addig is folyamatosak. Január végéig heti egy
alkalommal jön össze a csapat, majd utána
kezdõdik egy komolyabb alapozás és erõnléti
munka heti két edzéssel. Nagyon jó látni, hogy
kezdenek összeállni csapattá. Ha az edzéseken és a játékban még nincs is minden a
helyén az már látszik rajtuk, hogy sokat vannak együtt, segítik egymást, igazi csapatként
viselkednek, és ez sokat számít. Jelenleg 18
fõvel várjuk a tavaszt, de szeretnénk új játékosokat is igazolni.
- Mikor indul az átigazolási idõszak?
- Február 16-tól kezdődik. Egy játékos már
biztosan jön. õ kismarosi és az utolsó bajnokik óta már velünk edz. Illetve terveink között
szerepel leigazolni nigériai születésû játékost
is, aki Budapesten él, de börzsönyligeti
kötõdése is van. Öt éve él az országban, vannak még nyelvi problémái, de ez áthidalható.
Egyébként Németh Csaba beszélt neki a szokolyai csapatról, volt is már itt edzõmeccsen,
nagyon jól játszott, nagy hasznára lesz a csapatnak.
- Úgy tudom, hogy az egyesület elnökségében
is történtek változások.
- Igen. Baksza Attila helyét Németh Csaba
vette át, aki egyben az MLSZ felé a képviseletet is átvette. Mindig volt a játékosok közül is
egy elnökségi tag, amin most sem változtattunk, így Bucsek Gergõ helyett Rakovszky
Péter képviseli a csapattagokat az elnökségben.

- Milyen elvárások vannak erre az évre a csapattal szemben?
- Az elsõ négy hely valamelyikére oda kell
érnünk a szezon végére, ezt a csapatnak is
megmondtam. Nem teljesíthetetlen a cél,
hiszen most is három pontra vagyunk a második helytõl. Egy összeszedettebb játékkal
elérhetõ a cél, de küzdelmes lesz, az biztos. A
következõ évi bajnokit viszont meg kell nyernünk és vissza kell jutnunk a megye III-ba.

- Jövõre is csak a felnõtt csapat marad, vagy
indul más korosztály is?
- Egyeztettem Huszta Emmával, az iskolánk új
igazgatójával, hogy februárban tartunk egy
olyan szülõit, amin én is ott leszek, és tájékoztatom a szülõket a lehetõségekrõl. Az elsõ
és második évfolyamból megpróbálunk összeszedni annyi gyereket, hogy el tudjunk indulni velük a Bozsik-programban. Általában kéthetente vannak a mérkőzések, ahol kis tornákat játszanak a csapatok. Itt 5+1 fõ elegendõ
a nevezéshez, viszont egy 8-10 fõre biztosan
szükségünk lesz ahhoz, hogy végig tudjuk játszani a tornákat. Az edzéseket Bucsek
Istvánnal közösen tartanánk, szeretnénk õket
majd végigvinni a korosztályos tornákon,
ahhoz pedig szükség van a gyerekek kitartására is. Az igazgatónõ segítõkész volt, támogatja
az elképzeléseimet, amit ezúton is köszönök
neki.
- Milyen tervek vannak még a tarsolyodban?
- Áprilisig mindenképpen elõ szeretnénk
készíteni a TAO-programon való induláshoz
szükséges pályázati anyagot. Ha sikerül elindulni utánpótlás-bajnokságban a kicsikkel,
akkor jó esély van arra, hogy a teljes felszerelést, a labdákat, az edzéshez szükséges kellékeket TAO-program keretén belül tudjuk majd
beszerezni. Nagyjából már összeírtam, hogy
mi mindenre lenne szükségünk, remélhetõleg
az MLSZ támogathatónak fogja majd találni a
pályázatunkat és lehetõségünk lesz a
fejlõdésre. A kispad tetejét kell most megjavítani, mert úgy látszik, néhányan azt használják mászókának és valaki alatt beszakadt.
Ezúton is kérek mindenkit, hogy lehetõség
szerint ne erre használják a kispadot.
Szeretnénk a pálya környékét is rendbe tenni,
megpróbálunk padokat tenni a pálya mindkét
oldalára, mert egyre nagyobb igény van rá.
Szeretnénk, ha tavaszra már ez is a helyére
kerülne.
- Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok
a csapatnak és nektek is. Hajrá, Szokolya!
Lucza Gergely
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Színes a repertoár az ovisok számára

Minden évben színházlátogatással színesítjük a
gyermekek óvodai életét. Bérleti elõadásaink elsõ
alkalmával látogattunk el Vácra, a szépen felújított Dunakanyar Színházba. A Szivárványközépsõ és Maci-nagycsoportos gyermekek is
nagyon élvezték a színvonalas mesejátékot.
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Az adventi idõszak kiemelten kedves alkalom számunkra az együttlétre. Ilyenkor az egész óvoda heti
egy alkalommal együtt van, adventi éneket énekelünk, közösen meggyújtjuk az adventi gyertyákat és
várjuk a karácsonyt. Elõtte még egy jeles alkalom
volt: december 6-án a Mikulás látogatott el hozzánk
három krampusz kíséretében.
A bölcsõdében nyílt nap keretében élvezhették a
szülõk a gyermekek örömét.
Karácsonyi ünnepségünket december 19-én, szerdán tartottuk. A szülõi kör jóvoltából került bõven
ajándék a karácsonyfák alá a csoportokban. Külön
köszönjük az óvodánk számára a Mi Falunkért
Alapítványhoz utalt jelentõs összeget, melyet cdlemezek és mesekönyvek vásárlására fordítottunk.
A Nyugdíjas klub által készített bábfigurákat is
nagyon köszönjük.
Minden családnak boldog új esztendõt kívánunk az
óvoda dolgozóinak nevében.
Lakati Balázsné
óvodapedagógus

Elkezdõdtek a logopédiai fejlesztések, valamint
fejlesztõpedagógus által tartott foglalkozások.
Játékos mozgásfejlesztõ tornán is részt vehetnek a
gyerekek. A nagycsoportosok játékosan ismerkednek az angol nyelvvel, Nobik Nagy Rita pedagógus
segítségével.
Igény szerint hittan foglalkozások is vannak az óvodában Petyerák Melinda katolikus hitoktató, és
Tamásné Szabó Csillag Virág vezetésével. Nagy örömünkre a gyerekek nagyon szeretik ezeket az alkalmakat.

Búcsú Viski Sándorné Nusi nénitõl
Kedves Nusi néni!

Az óvoda dolgozói és régi óvodásaid nevében állok
ma itt.
Régi óvodásaid, akik mosolyodat emlegetik hosszú
hajadat, amit engedtél, hogy fésüljenek.
Vannak, akik annyira szerettek Téged, hogy õk
maguk is az óvónõi hivatást választották, a
kolléganõid lettek.
Mert óvónõnek lenni hivatás. Te is így gondoltad.
Az óvoda mindig fontos volt az életedben.
Vezetõként sok feladatod adódott – az épület átalakítása, majd bõvítése, a berendezési tárgyak, játékok beszerzése.
Ami a kor körülményeit nézve nem volt könnyû
dolog. De Te lelkes voltál.
Kolléganõid jó szívvel emlegetik, hogyan segítetted,
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támogattad õket. Akár pályafutásukkal, akár családjukkal kapcsolatban.
Én is ide jártam óvodába. Olyan szeretetteljes légkörben nevelkedtünk, hogy meghatározó élmény
lett az életemben – én is az óvónõképzõbe jelentkeztem.
S akkor Te, Nusi néni, megengedted, hogy átmenjek az óvodába egy délelõttre.
Emlékszem, kedvesen, mosolyogva fogadtál.
Biztattál. Tudtam, én is olyan szeretnék lenni, mint
Te és a kolléganõid.
Ha most találkozol velük, kérlek, add át nekik
üdvözletünket. Példátok a mai napig él a munkatársak körében.
Szeretettel emlékezünk Rád, nyugodj békében!
Szárazné Pauliscsák Anett
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Az iskolában történt

alázat. A képen látható montázs gyurmából
készült, s élethû mása a Börzsöny szívében élõ
állatoknak. Nagyon érdekes bemutató volt.
Örülök, hogyha diákjainknak másképp is van
lehetõségük megismerkedni a tananyaggal,
nemcsak a könyvekbõl. Köszönöm lányok az
elõadást!
Keszericze Kármen

Zöld Híd üzemlátogatás
2018. november 16-án Pályaorientációs napot
tartottunk az iskolában. A felsõ tagozatosok a
Zöld Híd Nonprofit Kft-nél jártak Gödöllõn. Az
egész délelőtt tartó program során betekintést
nyerhettünk az üzem munkájába, érdekes
elõadást hallhattunk a hulladék útjáról, az
újrahasznosításról és megnézhettük, hogy mi
történik a további feldolgozásra alkalmatlan
szeméttel. Beszélgettünk a tudatos vásárlásról,
a környezetvédelemrõl, a felelõs hulladékgazdálkodásról. Rendkívül sokat tanultunk,
köszönjük ezt a lehetõséget! Az alsó tagozatosok helyben megtekinthetõ foglalkozásokat,
üzemeket látogattak, vagy szülõi segítséggel
nyerhettek betekintést egyes foglalkozások rejtelmeibe.

DÖK Mikulás
December 6-án, minden kis csizma
tiszta. Diákjaink már nagyon várták a Mikulást,
aki megbízta a suli DÖK-ös tanulóit, hogy járjanak el a nevében. Így a mi bátor Mikulásunk és
krampuszai osztályról osztályra járva meglátogatták a tanulókat, akik megkaphatták jutalmukat, ha énekeltek neki. Az énekszó hallatán
az eltévedt krampuszok is megtalálták a helyüket, felszabadultak a varázslat alól, és rájöttek,
hogy tavasz helyett tél van. A nagy zsákból minden jó jutott, piros alma, mogyoró és egy kis
csoki, még a felnõttek is kaptak belõle.
Keszericze Kármen

Könyvtár támogatási pályázat
Iskolánk tanulói részt vettek a Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány és a
Tudásbajnokság pályázatán. Kitartó munkájuk
eredményeként könyvtámogatási pályázaton
50000 Ft értékû könyvet nyertek! Felkészítõ
tanáraik: Barton Zsoltné, Zima Katalin,
Laufer-Galambosi Zsófia
A Börzsöny szívébõl
Az iskolánk életébõl egy röpke pillanatot szeretnénk bemutatni a Kedves Olvasóknak.
December 17-én, a 6. osztályban természetismeret órára csöngettek be. Izgatottan készültek a diákok az általuk választott témakör
bemutatására. Csitneki Boglárka és Révész
Hanna a hazai tájak és életközösségek c. tananyagból a Gyertyánfát választották, melyre
szemmel látható alapossággal készültek fel.
Ami a fotón nem látszik, az a részletes kidolgozott beszámoló, melyre méltán büszkék lehetünk, mert közös munkájuk bizonyítja, hogy
nem veszett el a természet iránti szeretet és

Elsõ csepp az egészségünkért
2018. november 19.
"Minden nap egy alma a doktort távol tartja."mondja a régi közmondás, mely nem véletlenül lett az egészséges életmód egyik jelmondata. 100 évvel ezelõtt ez a mondat maga volt a
gyógyszer az emberek napi életében. A vajákos
asszonyok gyógymódjai, a füves emberek
gyógyteái segítették a betegségeket megállítani,
megelõzni. Ahogy a nagyapámtól hallottam: "
Nincs nagyobb kincs az egészségnél. "- mert a
betegséget nehezebb gyógyítani, mint az egészséget megõrizni. Mindenki saját magáért
felelõs, de a gyermekeknek nekünk kell megmutatni az utat, hogyan éljék a mindennapjaikat, mit tegyenek a jó közérzetükért, milyen
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táplálékot fogyasszanak. Iskolánk 2018.
november 19-23. között rendezte meg az idei
egészséghetet, mellyel az úgynevezett küszöbön
álló problémákra szerettük volna felhívni a
gyermekek figyelmét. Sárosné Nobik-Nagy Rita
tanárnõnek köszönhetõen sikerült olyan szakembereket meghívnunk, akik hiteles tapasztalatokkal rendelkeznek és a gyermekek nyelvezetének megfelelõen tartották meg aktuális
elõadásaikat. Az elsõ csepp-napon Fülöp
Hajnalka az internet biztonságos használatáról
tartott elõadást. Felhívta a gyermekek figyelmét
azokra a jelzésekre, amelyekkel befolyásolhatják õket, s hatást gyakorolhatnak a lelki egészségükre. "Ép testben, ép lélek"- s az utóbbitól
függ a tudatos és egészséges szervezet. A felnőttek feladata, hogy terelgessék a gyerekek
gondolkodását, s óvatosságra intsék õket, hogy
biztonságban legyenek az internet világában
is. ELSõ CSEPP: erõs lélek, barátság, bizalom.
Keszericze Kármen

Második csepp az egészségünkért
2018. nov. 20.
"Bíbor, bársony, vendégség: jobb egy napi
egészség!"- tartja a közmondás, mellyel meghívtuk a második nap vendégét, Szabó Kinga
védõnõt az alsó tagozatos diákok közé. Kinga
néni a mindennapos egészségmegõrzésrõl tartott interaktív foglalkozást, melyben a gyerekek
a reggeli felkeléstõl az esti lefekvésig bemutathatták a napjaikat. Órarend pontossággal állították össze a napi rutinnak megfelelõ
teendõket. Megbeszélték az étkezések "fontos"
tartalmát, melyeket összehasonlítottak azzal,
amit ténylegesen megesznek. A védõnéni a
helyes fogmosás bemutatására egy nagy fogsort
és fogkefét hozott a gyerekeknek. Játékos formában a diákok elkészítettek egy ebédet, melyhez segítséget nyújtott a táblára kitûzött táplálékpiramis. Kinga néni nem hagyta szó nélkül a
szervezet energia-felhasználásához és az
anyagcseréjéhez fontos “lépcsõfokot”, a mozgást. Miután analizálták minden részét a testüknek, megbeszélték, hogy milyen apró dolgokra kell odafigyelniünk ahhoz, hogy egészségben tartsák az életünket. A felsõ tagozatos
diákok vendégei a Kék Vonal Alapítvány munkatársai voltak, akik a cyberbullying /internetes zaklatás/ és az elsõ párkapcsolataink téma-

köreiben tartották meg az elõadásaikat.
Mindkét téma nagyon aktuális ennek a korosztálynak az életében. Nagyon fontos, hogy bizalommal fordulhassanak a diákok a
felnõttekhez, ha szükségük van rá. MÁSODIK
CSEPP: testi és szellemi épség, odafigyelés,
bizalom.
Keszericze Kármen
Harmadik csepp az egészségünkért
2018. nov. 21.
"Amit jó kedvvel teszel, nem esik nehezedre!"harmadik nap az egészségért. Ezen a napon a
sportolás kapta a fõszerepet. Kármen néni kedvenc akadálypályája gondoskodott a gyermekek
mozgásáról. A minden izmot megmozgató,
mászó-kúszó, futó-ugró, guruló gyakorlatok
próbára tették a lelkes tanulókat. A csapatok "
Répa-tallérokat " gyûjtöttek minden befejezett
játékkör után, melyeket az utolsó napon válthattak be zöldségre, gyümölcsre. A tanító nénik
szurkolása egyre nagyobb teljesítményre ösztönözte a gyerekeket. Jó volt látni a fáradt, de
vidám diákokat, akik nevetgélve hagyták el a
tornatermet. HARMADIK CSEPP: mozgás, sport,
kitartás, jókedv.
Keszericze Kármen

Negyedik csepp az egészségünkért
"Az arany középút"- ami az élet nagy igazsága.
Egyél, igyál, mozogj, dolgozz, úgy, hogy ne ess
túlzásba, ne menjen rá az egészségedre.
Sokszor ezt nem sikerül betartani de az egyensúlyra mindenképpen törekednünk kell. A gyerekek nem mindig találják meg ezt az egyensúlyt, ezért nagyon fontos, hogy mi felnõttek
mutassunk példát. A gyerekek mindenki felé
nyitottak, sokszor egy jó mondattal a
megfelelõirányba terelgethetjük õket. Biztos
vagyok benne, hogy mindenki emlékszik a gyerekkorából egy olyan jó tanácsra, melyet megfogadott és hálás érte, hogy aszerint cselekedett. A negyedik nap elsõ elõadója Haraszti
Anikó, aki mindkét tagozaton tartott elõadást a
tudatos vásárlás témakörében. Arról tájékoztatta a gyermekeket, hogy mire és mikor van
szükségünk, melyek azok a dolgok, élelmiszerek, amiért érdemes pénzt kiadnunk. Itt külön
meg szeretném említeni Laufer-Galambosi
Zsófia tanító néni házilag készíthetõ termékeit,
melyek otthon kisebb gyakorlati érzékkel
elõállíthatóak természetes alapanyagokból.
Mindketten felhívták a figyelmet a tudatos kör-

nyezetvédelem és az egészséges életmód íratlan szabályaira, melyekkel a természet adta
értékeinket védhetjük meg. A fotón a nap
második elõadója Demjén Anna foglalkozása
látható, aki drogprevenciós elõadást tartott a
felsõs tanulók részére. Felhívta a figyelmet a
problémára, melyre mindenkinek oda kell
figyelnie. A "hogyan élsz" jusson eszünkbe,
amikor a saját életünk felett hozunk döntéseket! NEGYEDIK CSEPP: egészség, környezet,
élet.
Keszericze Kármen

Ötödik csepp az egészségünkért
2018. november 23.
"Fürge, mint a nyúl."- az ötödik napon a felsõ
tagozatos DÖK-lányok segítségével zöldségpiacot varázsoltunk a zsibongókba, ahol a szerdai
sportversenyen megszerzett répatallérokért
vásárolhattak az alsó tagozatos diákok. Volt ott
minden finomság: sárgarépa, uborka, alma,
körte. Az eladó lányok vicces nyuszifüleket
viseltek a gyerekek szórakoztatására, akik
nevetgélve válogattak a vitamindús kínálatból.
A nyuszik a felsõ tagozatos diákokat a héten
elhangzott tudnivalókból összeállított kérdésekkel bombázták, jó válaszokért cserébe
vehettek a zöldségbõl, gyümölcsbõl. A nap
további részében Laufer Tamás tanár úr és
Nobik-Nagy Rita tanárnõ tartott elõadást a
mûanyag- és hulladékmentes életmód jegyében. ÖTÖDIK CSEPP: a környezettudatos életmód.
Keszericze Kármen
Háry János
2018.12.01-jén a Budapest Bábszínházban jártak az iskola alsó tagozatos tanulói. Két buszszal, összesen 100 fõvel szinte elfoglaltuk a
színházat. A Háry János címû elõadást néztük
meg. A kiszolgált obsitos története tele volt
humoros és groteszk helyzetekkel, váratlan
találkozásokkal. Kodály Zoltán világszerte nagy
sikert aratott daljátéka egyszerre szolgálta a
gyerekek zenei nevelését és a (báb)színház
iránti érdeklõdésük felkeltését. A diákok viszszajelzései alapján nagyon tetszett nekik, jól
érezték magukat. Köszönjük a szülõknek a
segítséget!
Zima Katalin
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Karácsonyi ünnepség
Ím, hát eljött a negyedik adventi gyertyagyújtás
ideje. Iskolánkban nagy izgalommal készültek
a diákok az utolsó tanítási nap ünnepére.
Minden osztály saját közösségében töltötte az
elsõ órákat meghitt karácsonyi hangulatban,
melyekre napokkal azelõtt készültek, díszítették a termüket, sütöttek mézeskalácsot. A nap
igazi fénypontja az iskolai karácsonyi mûsor
volt. A felsõ tagozatos tanulók közös énekével
kezdõdött az utolsó adventi gyertyagyújtás,
melyet Rátki Ilona tanárnéni kisért zongorán.
Ezt követte három diák a harmadikból: Király
Kitti, Kalász Júlia és Nyári Sámuel, akik egy-egy
karácsonyi énekkel készültek. A másodikosok
Laufer-Galambosi Zsófia tanító nénivel meggyújtották az utolsó gyertyát az adventi koszorún, hogy a láng utat mutasson nekünk, ahogy
a napkeleti bölcseknek a betlehemi csillag.
Ezután mély érzéseket és örömteli pillanatokat
varázsolt szívünkbe a betlehemes történet: a
diákok eljátszották Mária és József útját az
istállóig, a kis Jézus születését, a jászolhoz
látogató királyokat és a pásztorokat, akik a botjuk hangos ütögetésével még inkább fokozták
az érzelmeinkre irányuló hatást. Egy pillanatra
mindenki átélhette a történtet... A színdarabot
Zima Katalin néni tanította be a negyedikes
diákoknak. Egy percnyi csendes ámulat után
tapsoltuk meg a mûsort, melyet köszönünk
szépen.
Keszericze Kármen
Iskolapszichológus segít, ha szükséges
Tisztelt Szülõk! Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy iskolánkban 2018/2019-es tanévtõl iskolapszichológus kezdte meg munkáját.
Feladatköréhez tartozik a tanórákon résztvevõ
diákok megfigyelése, órák keretein belül zajló
csoportfoglalkozások vezetése, esetleges csoportos felmérések elvégzése (szociometriás felmérések, csoportdinamika, stb.), különbözõ
elõadások tartása. Ezúton kérem beleegyezését, hogy gyermeke a fent említettekben részt
vehessen. Amennyiben a részvételbe beleegyezik, nem kell semmit sem tennie. Ha nem
egyezik bele, kérem, írásban jelezze gyermeke
osztályfõnökének.
Huszta Emma Anna

8
Advent Szokolyán 2018 decemberében

Juhász Gyula: Karácsony felé (1902)
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula karácsonyi versének utolsó sora cseng
vissza fülemben: „Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen, s ne csak így decemberben.” Nagyon
szép magyar keresztény hagyomány advent, amelyet
szerencsére még sok helyen megünnepelnek. Egész
decemberben ünnepi, várakozó hangulatban
vagyunk, jobban odafigyelünk az elesettekre, segítjük a rászorulókat, megéljük a szeretet és az adakozás örömét, megkülönböztetett figyelemmel fordulunk embertársaik felé, és lélekben felkészülünk az
új év kezdetére. Decemberben.
Az advent szó jelentése a latin „adventus
Domini” kifejezésbõl származik, ami annyit
tesz: „az Úr eljövetele”. A keresztény hitvilágban az
adventi idõ Krisztus eljövetelének, a karácsonyra
való felkészülésnek az ideje. Advent a karácsonyt
megelõzõ 4. vasárnaptól karácsonyig számított
idõszak, amely advent elsõ vasárnapjával kezdõdik
és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Az eredetileg 40
napos adventi idõszakot már az 5-6. században is
megünnepelték, az éjféli harangszó jelezte az
advent kezdetét. A Gergely naptár bevezetésével 4
hétre rövidült.
Az adventi idõszaknak számos hagyománya volt. A
korábban heti három, majd kétnapos (szerdai és
pénteki) adventi böjt és a szombati hústól való tartózkodás még a múlt század közepén is szokásban
volt az idõsebbek körében csakúgy, mint a hajnali

misék látogatása, amiket arany vagy angyali miseként, de rorátéként is ismerünk.
Az adventi idõszakban lakodalmat, zajos mulatságot
nem tartottak, nagyböjthöz hasonló bûnbánati és
készületi idõszak volt. 1611-ben a nagyszombati
zsinat meg is tiltotta advent elsõ vasárnapjától vízkeresztig az esküvõk, zajos mulatságok rendezését.
Az adventi koszorú formája a teljességet, az örökkévalóságot jelképezi. A koszorú készítésének hagyománya valószínûleg egy õsi hiedelembõl származik,
amely szerint úgy gondolták, hogy a kör megvéd a
gonosztól, „szent” koszorúkkal a gonosz szellem
elõl el lehet zárni a házat. A téli sötétségben a
melegre, a fényre, a megújuló életre vágyódás õsi
hite is megjelenik a gyertyagyújtásban. A téli napfordulóig egyre rövidebbek a nappalok, egyre több
ideig tart a minket körülvevõ sötétség. Ehhez kapcsolódóan mondják, hogy az adventi koszorún
ilyenkor azért gyújtanak meg hétrõl hétre egy-egy
gyertyát, hogy a gyertyák fényében megpillanthassuk a mennyet. A gyertyákat vasárnaponként gyújtjuk meg, minden alkalommal eggyel többet.
Minden gyertya egy fogalmat szimbolizál: a hitet, a
reményt, a szeretetet és az örömöt. A katolikus
hagyomány szerint az egyik gyertya Ádámot és Évát
idézi, a második a zsidó népet, a harmadik
Keresztelõ Szent Jánost, a negyedik pedig Szûz
Máriát. A hagyományos adventi koszorún három
lila és egy rózsaszín gyertya várja az Úr eljövetelét, a
karácsonyt. A lila szín az egyházi liturgiában a
bûnbánatot fejezi ki. Egyedül advent harmadik
vasárnapja, az úgynevezett örömvasárnap emelkedik ki a többi közül, amelynek a liturgikus színe a
rózsaszín. Ez a színmisztika az adventi koszorú
gyertyáin is visszaköszön. Legelõször a rózsaszín gyertyával szembeni lilát gyújtjuk meg, így pontosan a harmadik vasárnapon fog világítani a rózsaszín gyertya.
A közterületeken található igen kedvelt köztéri lámpákkal kivilágított karácsonyfának és a karácsonyi
Fotó: Stób Rita
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fényben úszó utcarészleteknek is szimbolikus
jelentése van. A fény a sötétségben az õsi vallási
jelentés szerint a kereszténységnek pogány világban
való megjelenésére utal. A szépen díszített terek,
utcák kedves hangulatot teremtenek, mintha az otthont az utcára válaszolnánk, és embertársainkkal
szeretetben való közös ünneplésre biztatnak.
Szokolyán is közös ünneplésre hívtuk a falu lakosságát az adventi gyertyagyújtásokon, az adventi
vásáron, a gyermekeket a Mikulásváró délután
alkalmával és végül a baptista gyülekezet szervezésében megtartott falukarácsonyra. A gyertyagyújtásokon idén is minden vasárnap más-más felekezet
szolgált az igei gondolatokkal, az énekekkel és a
szeretetvendégséggel. Jó visszatekinteni az elmúlt
évi szokolyai adventi idõszakra, hiszen igazán szép
mintája a falu közösségi erejének, ahogy együtt
éljük meg az adventi vasárnapokon a gyertyagyújtásokkal a várakozás örömét. Az adventi koszorú és a
betlehem állítása mellett az iskolások Lucázással, a
felekezetek a karácsonyi pásztorjátékokkal õrzik a
decemberi hagyományokat. Több év szünet után
egy korábban élõ szokást is felelevenítettünk, a
Szent Család várás hagyományát, amelybe nagyon
sokan bekapcsolódtak, reméljük, hogy ez a hagyomány majd idén is folytatódik. Ez az adventi szokás
a szentcsalád-járás, mely a 20. század elejérõl származó katolikus szokás. A hívek minden nap más
házhoz visznek egy, a Szent Családot ábrázoló képet,
amelynél imádkoznak. A népszokás arról a bibliai
eseményrõl emlékezik meg, amikor a gyermekét
váró Szûz Mária és Szent József Betlehembe érvén
szállást kerestek maguknak. Szép adventi
idõszakunk volt.
Remélve, hogy együtt tudjuk megélni a hagyományainkat egész évben, idén is várunk mindenkit
nagy szeretettel a közösségi alkalmainkra!
Tarcsyné Lengyel Magdolna

Hétrõl-hétre felgyulladó gyertyalángok
Fotók: Stób Rita

Ez a négy hét Szokolya közösségi életében is
különleges helyet foglal el. A már hagyomány-

nyá vált decemberi programok, a kisgyermekeket hívogató Mikulás ünnepség, a vasárnapi
gyertyagyújtások, a Falukarácsony, különleges
módon öltözteti ünneplõbe a falu aprajánaknagyjának a szívét. Idén is ajándékok áradata
vitt napról napra közelebb az ünnephez.
A lehullott fehér hótakaró, a Malom tér, a
Mányoki utca és Fõ utca ünnepi fényei, a gyermekek kacagása, és izgatottsága amivel a
Mikulást várták, a hétrõl-hétre felgyulladó
gyertyalángok a falu közös adventi koszorúján,
a kéz és szívmelengetõ forró tea, és a szeretet-

December 29-èn Kosdon jártunk a VII.
Közösségi Napon, mely egyben egy jótékonysági rendezvény.

délutánon a kosdi és a szokolyai ÖNTEK
108.000.-Ft-ot gyûjtött a cél érdekében!
Örültünk, hogy ebben részünk lehetett.

Az adventi idõszak a keresztény egyházi év
kezdete. A várakozás, az elcsendesedés, az
elfogadás és elengedés idõszaka. Várakozunk
a karácsonyra, Jézus Krisztus megszületésének ünnepére, de figyelmeztet arra is, hogy
ennek a várakozásnak nem csak az év egy
szakaszában, hanem Jézus megszületésének,
a rá való várakozásnak, életünk mindennapjaiban is valósággá kell, kellene válni.

Közösségi nap Kosdon

Több éve ápolunk igazán jó kapcsolatot a kosdi
ÖNTEK-kel (Önkéntes Településfejlesztési
Közösség) amelynek köszönhetõen több alkalommal támogattak bennünket és tudtunk tartós élelmiszert osztani Szokolyán. Most mi
mentünk támogatni kosdi barátainkat és a
jótékonysági gyûjtést. Idén olyan családok számára gyûjtöttek, akik születésük óta otthon
ápolják súlyosan sérült gyermeküket. Ezen a

A délután során oly jòl sikerült a forralt bor
versenyen a részvételünk, hogy konyakos forralt borunkkal elhoztuk az elsõ helyet és a vándorkupát! Így jövõre törhetjük a fejünket, hogy
hogyan tudjuk megtartani!
Köszönjük a szervezõknek ezt a napot.
Zombori Zsuzsinak pedig, hogy évek óta ápoljuk a jó kapcsolatot, mely során sok csodás pillanatot élhetünk meg velük, mellettük és általuk.
Köszönöm Lucza Gergely alpolgármester úrnak
és feleségének, valamint Lisoczkiné Kata
Mónika képviselõ asszonynak, hogy eljöttek és
együtt képviseltük Szokolyát!
Ne feledjük: az ajándékozó bõvelkedik!
Némethné P. Csilla

Évek óta jó a kapcsolat a kosdi ÖNTEK-kel
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tel kínált sütemények, az adventi vásár nagy
gonddal készített portékái, az illatos és hívogató forralt bor, a szívig hatoló igei gondolatok, a
felcsendülõ énekek, az örömteli találkozások
és beszélgetések ideje ez, ami mindannyiunkat
közelebb visz egymáshoz, a közösséghez, és az
ünnep igazi lényegének megértéséhez.
A szeretet ünnepére készültünk. Merényi
Zoltán baptista lelkipásztor fogalmazta meg
ennek a szeretetnek a valódi lényegét: Mert
igaz, hogy Karácsony az emberek egymás felé
forduló, sokszor nehézkes és tökéletlen szeretetének ünnepe is, de legfõképpen Istennek az
emberek felé kiáradó szeretetérõl szól. Tõle
kaptuk a legnagyobb ajándékot amit ember
kaphat. A testvérség, a gyermekség, a minden
emberi gyarlóságot elengedõ és megbocsátó,
önmagát odaadó szeretet ajándékát. A jászolban fekvõ gyenge és kiszolgáltatott kisgyermekben a legnagyobb erõ érkezett ebbe a világba.
„Mert úgy szerettet Isten e világot, hogy az õ
egyszülött fiát adta oda, hogy valaki hiszen
õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. (Jn.3,16)”
Merjük ezt az ajándékot észrevenni és elfogadni!
Lisoczkiné Kata Mónika

Hó sóvárgó
Ha hullana a hó, jó volna, bizony jó,
hókristályok ülnének selymes hajadon
felszabadult vidám nevetés ajkadon,
kék madaras ragyogás az arcodon.
Biztatnád a szánkót gyorsabban suhanjon,
hóemberrel fogócskáznál az udvaron,
hódeszkával zúdulnál le a hegyoldalon.
Hógolyó puffanna oly makacs kobakodon,
helyre zökkenne kósza, bús gondolatod,
látnád végre nemcsak a tegnapot,
hanem a mát és a derűs holnapot.
Hinnéd az élet gyönyörû
és borúra mindig jön derû,
a nap a hegyek mögé csak pihenni tér,
de minden nap újra-újra felkél.
Ha hó volna, bizony jó volna!
2OO2. O2. O4.

Nagy Gizella
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“Tudod, a világ a szívünkben tükrözõdik”

Némethné Pintér Csilla polgármester karácsonyi beszéde

Fotó: Némethné Pintér Csilla

Szeretettel köszönötök minden megjelent
vendéget a szokolyai Falukarácsony rendezvényen. Az is lehet, hogy ebben a
minõségemben utoljára állok itt önök elött,
hisz nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövõ év,
amikor is választások lesznek.

Köszönöm az IKSZT és az önkormányzat dolgozóinak és a Baptista Gyülekezetnek az ünnepség szervezését. Örömmel tölt el, hogy az idei
év is sok pozitív változást hozott Szokolyán, és
a falu életéhez tartozó programokat is mind
meg tudtuk valósítani.
Mindezek kapcsán hálásan köszönöm azoknak
a civil szervezeteknek, lakóknak, akik ezek
megszervezésében, rendezésében segítõ kezet
nyújtanak az önkormányzatnak évrõl-évre,
mindenkinek aki tevékenyen részt vesz a falu
életében és azoknak is, akik csak megtisztelték
a rendezvényeket.
Az idei évben is nyertünk néhány pályázatot
melyek értelmében jövõre is lesz munkánk
bõven. Néhány külterületi út helyreállítását
több mint 110 millió forintból, a Liget utca felújítását, a Pozsonyi park járdáját közel 20 millió forintból, az Iskola közelében a Szokolya
Zöld Szíve madárbarát élmény és tankertet
közel 4 millió forintból fogjuk megvalósítani.
Ezek már biztosak. Reméljük sikerül a
bölcsõde felújítása és az óvoda bõvítése, felújítása kapcsán is tovább lépnünk. Az elmúlt
hetekben önkormányzatunk önerõbõl megvásárolta az óvoda melletti, a bõvítéshez szükséges ingatlanokat, így a fejlesztés elõkészítése
kapcsán már több mint 20 millió forintot fordítottunk erre a célra.
A sportöltözõ és a ravatalozó felújítása is céljaink között szerepel, megragadunk minden
lehetõséget, hogy pénzügyi helyzetünk függvényében ezeket is fel tudjuk újítani mielõbb.

Köszönöm a képviselõ-testületnek, hogy ebben
az évben is az elõbbre lépés és a fejlesztés kapcsán szinte mindig egy véleményen voltunk és
így meg tudtuk valósítani a terveinket. Sok feladatunk van még, de úgy érzem nagyot léptünk
elõre, ezért büszkén mondhatom, hogy 2018.
december 7-én Pest Megye Önkormányzatán
ünnepélyes keretek között átvettük a Kulturált
Települési Környezetért járó díjat. Nagyon sok
munka van benne, köszönöm mindenkinek,
akinek része volt benne. Külön szeretném
megköszönni Rendes Veronika képviselõ
asszonynak, hogy éveken át segítette az ötletek
kiforrását, megvalósítását. Vera nagyon sok
fantasztikus tervet készített és projektgazdaként kísérte végig a kivitelezéseket. A pályázat
elkészítésében is segítségemre volt.
Az idei évben képviselõ-testületünk sajnos nem
tudott sem díszpolgári címet, sem Szokolyáért
emlékérmet adományozni. Ennek okai: a díszpolgári címre nem érkezett javaslat, a szokolyáért emlékérem kapcsán a beérkezett jelölések nagy száma érvénytelen volt. A tavalyi
évben foglalkoztunk a rendelet egyértelmûbb
megformálásával, így külön levélben erre is felhívtuk a figyelmet. Kérjük mindazokat, akik a
jelölés lehetõségével bírnak, legyenek
körültekintõbbek és határidõben küldjék el a
javaslatokat, hogy akit jelölnek valóban meg is
kapja a szavazatot, majd az elismerést.
Az adventi idõszak mindig a szeretetrõl kellene, hogy szóljon. Ehhez a legtöbbet mi magunk
tudjuk hozzá tenni. Sokan csak a külsõségekre
figyelnek, pedig nem errõl kellene, hogy szóljon ez a pár hét. Rohanó világban élünk, ha
jobban figyelünk embertársainkra, ha kevesebb feladatot, de azt tiszta szívvel vállalunk,
akkor nem csak másoknak, hanem magunknak is örömöt okozunk.
Ilyen örömöt okoztak azok az önkénteseink is,
akik idén is elmentek a kosdi ÖNTEK-kel karöltve tartós élelmiszert gyûjteni, melynek
során idén is 60 élelmiszercsomagot tudunk
kiosztani itt Szokolyán.
Köszönöm a népkonyhán végzett áldozatos
szolgálatát a Baptista Gyülekezet tagjainak
Varga Józsefnek és feleségének Bettinek,
Nagyné Révész Dalmának és Frankóné
Mariannak. Azt hiszem ez a feladat, amit õk
napról-napra vállalnak minden erõn felüli. A
népkonyhát
nélkülük
nem
tudnánk
mûködtetni. Így van az, hogy a környékben
már csak itt Szokolyán mûködik! Isten áldja
meg szolgálatukat, gondoskodásukat. Hálásan
köszönöm azok nevében is, akik ebben részesülnek.
Végezetül egy kedves kis történetet szeretnék
felolvasni útravalóul mindenkinek:
“Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezetõ út
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szélén. A városba igyekvõ idegen rövid pihenõt
tartva beszédbe elegyedett vele:– Milyenek itt
az emberek? - tudakolta. – Hová való vagy? kérdezett vissza az öreg bölcs. – Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? - kérdezett
tovább az öreg. – Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló, lézengõ, lusta és önzõ. Ezért is
jöttem el onnan. – Nincs szerencséd!
Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is csupa
csalóval és lézengõvel, lusta és önzõ emberrel
fogsz találkozni. - mondta az öreg. A vándor
búsan folytatta útját. Nem sokkal késõbb újabb
idegen állt meg az öreg bölcs elõtt. õt is az
érdekelte, hogy milyen emberek laknak
Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy õ is
Athénbõl jött. Neki is feltette az öreg bölcs a
kérdést, hogy ott milyenek az emberek. Nagyszerû emberek élnek ott! Barátságosak,
segítõkészek és nagyon becsületesek! - válaszolta nem kis büszkeséggel az utas. – Nagy
szerencséd van! Korinthusban is ugyanilyen
nagyszerû emberekre találsz majd! - mondta
az öreg bölcs.A vándor vidáman fütyörészve
folytatta útját a város felé. A két beszélgetést
végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran
idõzött az öreg bölcs társaságában.
Felháborodottan jegyezte meg: – Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is
ennyire kétszínû vagy! Az öreg bölcs mosolyogva csillapította: – Tévedsz, fiatal barátom.
Tudod, a világ a szívünkben tükrözõdik. Akinek
a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét jóindulat
tölti el, az a világon mindenhol barátságos
emberekre talál.”
Szeretetteljes, békés, boldog Karácsonyt és új
esztendõt kívánok Szokolya minden lakójának!
Némethné Pintér Csilla

Mitõl magyar a magyar?

Elõzõ számunkban néhány mondatban, pár
kép segítségével beszámoltam a Dalárda
erdélyi, pártiumi nemzetközi kórustalálkozón való szép részvételérõl.
Ígértem, hogy folytatom a beszámolót – egy
kicsit más szempontból. A társaságban voltak
olyanok, akik még nem jártak Erdélyben, de a
többség is „csak” a szokványos turista úton:
buszból ki, fõtér megnéz, buszba be, irány a
szállás. Nekünk most – még ha mindössze két
nap erejéig, de – másfajta élményben volt
részünk.
Én 1973 óta járok ki Erdélybe. Feleségem apai
rokonsága kint él. Az elsõ idõben minden
alkalommal éreztem rajtuk egyfajta „kisebbségi érzést”, a nagy-nagy szeretetbõl fakadó
megfelelni akarás kényszerét. „Megjöttek a
magyarok!” – így vártak és fogadtak minket,
és igyekeztek mindent a kedvünkre tenni,
minden nap más-más rokonnál szervezve
meg a közös ebédet, vacsorát, találkozást,
beszélgetést.
A cikk címérõl csak annyit: nem célom konkrét, kész választ, vagy válaszokat adni, hanem
remélem, mindannyiunk számára megmarad
költõi kérdésnek, hiszen az igazi válasz úgyis
a szívünkben születik majd meg.
Térjünk vissza Székelyhídra! Egyik étkezés
utáni beszélgetés alkalmával Csaba testvér egy
érdekes példát hozott nekünk, ami nagyon
elgondolkoztatott. Megkérdezte, hogy tudjuke, hogyan mûködött a bolhacirkusz? Nem
lehettek egyértelmûek a válaszok, mert kezébe vett egy poharat, lefordította, és azt mondta: sok bolhát kellett gyûjteni, és sokáig a
lefordított üveg alatt tartani. Bármennyi esze
is van a bolhának, elõbb-utóbb megtanulta,
milyen magasra lehet ugrani, hogy ne koppanjon a feje. És ezt tette akkor is, amikor
levették róla a poharat: nem ugrott magasabbra, csak ameddig a pohár teteje ért! Rólunk is
jó ideje levette a kommunizmus a poharat,
lehet ugrani. Kedves honfitársaim, kedves
„bolha-társaim”, ne legyünk büszkék! Nem
mi ugrottuk elõször a legnagyobbat. A sok

szenvedést megélt határon túli testvéreink
elõbb ébredtek, s próbálják kezükbe venni
saját sorsukat. (Szerencsére napjainkban
egyre többször, egyre többet segít az anyaország is.)
Ugorjunk egyet! Vacsora a csodálatos grófi
pincében. Egymással összekötött boltívek,
közel háromszáz ember befogadására alkalmasak. Ide volt meghívott mind a 12
fellépõcsoport. A bõséges vacsora után zenekar segített, hogy folyamatosan szóljon a nóta.
(No és persze ezt a feladatot támogatta a helyi
pálinka és finom bor is.) Egyszer csak azt vettük észre, hogy ketten maradtunk, a székelyhídi és a szokolyai Dalárda, polgármesterestül. Egymás szájába adtuk a dalt, nem fordult
elõ, hogy az egyik által elkezdett dalt ne
ismerte volna a másik. Olyan érzése volt az
embernek, hogy a székelyhídi kocsma
elõzõeste korábban zárt be, és bennünk
maradt sok kimondatlan szó, dal. Hiszem,
hogy hasonlóképpen történt volna ez
Ausztráliában, Kanadában, Amerikában, vagy
bárhol a világon, ahol magyar közösségek
élnek. Nagyon ide illik az Ismerõs Arcok
együttes „Nélküled” címû dalának kezdõ
része:
„Annyi mindent kéne még elmondanom,
S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá
alkalom,
Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk,
S mint a régi jó barátok: egyet mondunk s
egyet gondolunk.”

Az Úr sorra hozott elém az elmúlt napokban
olyan dolgokat, amelyek a népünk összetartozását, együtt gondolkodását, tenni akarását
bizonyítják. A sok impulzust, az általuk gerjesztett gondolatokat nehéz papírra vetni, úgyhogy csak néhány apró, de fontos momentum
következik.
Szilveszter napján a tv-ben Csaba testvér szerepelt. Alapítványa dévai központjában vendégeket fogadott. Meglepetten láttam, hogy a
vendégek az Ismerõs Arcok együttes tagjai.
Látszott, hogy valóban „ismerõsként” üdvözölték egymást. A zenészek a gyerekek kedvéért énekelni kezdtek. Ugye nem hiszitek el,
hogy mit? A „Nélküled” címû dalt énekelték
Csaba testvérrel, és az átszellemült arccal,
gyönyörûen éneklõ gyerekekkel együtt. Ezek a
gyerekek egyfajta útravalót már biztosan kaptak magyarságuk megéléséhez…
A következõ impulzus. Ismerõseim, barátaim
tudják, hogy nagy sportrajongó vagyok.
Székelyhídról hazaérve is egyik elsõ dolgom
volt szörfölni a sportcsatornák között friss
hírek után kutatva. Az egyiken azt látom, hogy
a szurkolók épp azt éneklik: „…mi egy vérbõl
valók vagyunk!...” Tudtam, hogy ez a már
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emlegetett „Nélküled” címû dal refrénjének
sora, és a dunaszerdahelyi szurkolók indulója. Addig a legbátrabb „tót” bíró sem mer
belefújni a sípjába, amíg a szurkolók befejezve a dalt le nem ülnek. No de amit én hallottam, az a meccs Csíkszeredán volt. Csak egy
kis történelmi földrajz: Dunaszerdahely
(Felvidék) és Csíkszereda (Erdély), a két
elszakított „testrészünk” között közel 1000
1km a távolság, és ugyanazzal a dallal bíztatják a szurkolók a fiaikat!
Tudom, hogy ez nem sportrovat az újságban,
de a végsõ tanulság miatt néhány mondatot
megér ez az erdélyi meccs. A Csíkszereda a
román III. osztályban játszik, ellenfele a
Dinamo Bukarest 14-szeres kupagyõztes. A
mérkõzés a rendes játékidõben 2:2 lett. Jött a
hosszabbítás, mely 1:1-re végzõdött.
Következtek a mindent eldöntõ 11-esek. A
magyar kapus kivédte a Dinamo egyik 11-esét.
A „jóindulatú” bíró (valószínû nem Kovács
Józsefnek hívták) újra rúgatta. A magyar
kapus azt is kivédte, így továbbjutott
Csíkszereda csapata. Futballhoz értõ olvasóink tudják, hogy 11-est kivédeni óriási teljesítmény. Kétszer egymás után megtenni ezt
már a csoda kategóriába tartozik. A magyar
kapust a mérkõzés után megkérdezték,
hogyan sikerült ez a fantasztikus teljesítmény? Amúgy székelyesen, tömören jött a
válasz: a többiek bíztak bennem. Hát ennyi is
elég?...
Most egy kis képzeletbeli utazásra hívom az
olvasókat. Hunyják be a szemüket, válasszanak
stadiont:
Dunaszerdahely
vagy
Csíkszereda! Álljanak be a szurkolók közé,
énekeljenek velük együtt!
„Mint a leszakított, haldokló virág,
Mint az ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág,
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is,
nélküled.
S bár a lényeget még nem értheted,
Amíg nem éltél nehéz éveket,
De történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk,
Mi egy vérbõl valók vagyunk!”
Sípszó! Kezdõdhet a küzdelem! Nekünk meg
folytatódhat, míg el nem érjük célunkat.
Bella László
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