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Farsangi bál a suliban

"Farsang? Mi a farsang? Karnevál! Februári
maszkabál! Dobozokban kõ csörög, bõ szoknyában lány pörög! Muzsikaszó szárnyalhat!
Jelmezes ló vágtathat! Kergeti a kisherceg.
Futkosástól lihegnek…Hú de vidám dáridó!
Fánk illata csábító!.... Késõ estig tart a bál!"Tóth Anna versikéjének soraival köszöntöm a
kedves olvasókat!
2019. február 23-án rendeztük meg a "sulifarsangot" iskolánk tornatermében. A jelmezes
mulatság résztvevõi 15 órától gyülekeztek és szüleik varázsló kezeinek köszönhetõen átalakultak
az általuk kiválasztott szereplõkké. Az izgalmas
elõkészületek után iskolánk igazgató asszonya
Huszta Emma Anna kedves szavaival nyitotta
meg a bált. Hagyományainkhoz híven az elõzõ
héten szavazásra bocsátottuk a bálkirály és a
bálkirálynõ kiválasztását a nyolcadikos jelöltek
közül. Idén Farkas Berta és Nyírõ Endre nyerték
meg a királyi címet. Így a köszöntõ beszédet
Endre, az ifjú királyunk mondhatta el, mellyel

elindította a dáridót. Következett a jelmezesek
felvonulása. Elsõként Zima Kati néni negyedikeseinek lármás családi produkciója nevettette
meg a közönséget. Ezután a jelmezes felvonulók
ejtették ámulatba a tisztelt nagyérdemû vendégeket. Voltak közöttük királylányok, hercegnõk,
katicák, szamurájok, banditák, és még sorolhatnám. A sok szuper jelmez közül az elsõ díjat a
hõlégballonnak öltözött Petykó Luca nyerte.
Mulatságos volt Barton Kati néni és a hatodik
osztály, amint bevonultak az “A vadász és a trófeái” formációval. Az ötödik osztály Tomi bácsival
zárta a karneváli felvonulást gumimaciknak
öltözve. Ezután következtek a táncos produkciók. Elsõként a hetedik osztály tánca kápráztatta
el a nézõket, melynek különlegessége Sellár
Molli shuffle-szólója volt. A koreográfiát
Szepesiné Rák Orsolya modern tánc pedagógus
tanította be. A táncok királynõje a keringõ, melylyel a nyolcadik osztály készült a báli etikettnek
megfelelõen. A táncot Keszericze Kármen tanította be. A látványos és gyönyörû produkciók

után következett a buli, a tánc és a mulatozás,
melyhez a zenét Dj Szikra (Ilyés Donát) szolgáltatta. Akik megéheztek, a farsangi büfében találhattak mindenféle finomságot. Ezúton köszönjük a pizzát Sisa Laci bácsinak, a kedves
szülõknek pedig a finomabbnál finomabb süteményeket. A büfében Nyíriné Grósz Judit és
Plachi Erika szolgálta ki a bál apraja-nagyját. A
nagy dínomdánom és tánc közben a suli akrobatika csoportja is felkészült bemutatójára, mellyel
elkápráztatta a közönséget. A bál záró meglepetés elõadása a tanári kar tánca volt, melyet a ZZ
Labor Honky Tonk Womenjének feldolgozásából
találtak ki. Szuper volt! Folytatódott a tánc, a
móka. Egy kis idõ múlva elkezdõdött a tombola,
melyhez az ajándékok felajánlását köszönjük
szépen mindenkinek. A tombolaasztal összeállításáért Plachi Erikának és Nyíriné Grósz
Juditnak millió köszönet. A bál ezután fergeteges
táncos bulivá változott, mindenki ropta, aki
bírta.
Keszericze Kármen
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A téli természettel ismerkedtek az ovisok

Óvodai nevelõmunkánk talán a legintenzívebb idõszaka a tél. A karácsonyi ünnepkör
lezárta után, már az új év köszöntése, a farsangi idõszakra készülés zajlik. A hideg
miatt a foglalkozások többségét a csoportszobában tartjuk.
A természettel való rövid találkozások a
levegõztetés mellett a téli világ felfedezését szolgálják. A téli csapadéktípusok (hó, zúzmara)
különleges szépségének megcsodálása, az itthon
maradt madarak etetése, megfigyelése. Február
2-án is izgatottan figyeltük az idõjárást, a medve
viselkedését. Medve témahét keretében tárgyalta
minden csoport ezt a kedves népi megfigyelést. A
farsangot minden csoport vidám, jelmezes
mulatsággal ünnepelte, melyet az "Áldás együttes" koronázott meg. Reméljük, elkergettük a
telet! Várjuk a tavaszt!
Plachi Zsuzsanna
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Az iskola további hírei

Elõadás a dunai árterekrõl
A Szokolyai Cseh Péter Általános Iskola felsõ
tagozatos diákjai részt vettek a Duna-Ipoly
Nemzeti Park interaktív kiállításán, amely az
árterek élõvilágáról szólt. Megtudhatták, hogy
egy cm2 bõrön hány ezer hódszõr lakik, hogy
melyik gombafaj illata a leggorombább, és az is
kiderült, hogyan ravaszkodja ki a kotorékából a
róka a borzot. Szó esett egy igazán magyar vízlakóról, a lápi pócról, és a világ legnagyobb
édesvízi haláról is, a szürke harcsáról. A gyerekek játszva tanultak madarakról, halakról,
növényekrõl,
életközösségekrõl
és
természetvédelemrõl ezen az igazán tartalmas
programon! Köszönjük a szervezõknek és a
Nemzeti Park munkatársainak a lehetõséget!
Aradi Szilveszter

gatta a programot, hanem nagy összegû anyagi
támogatást is biztosított, amelybõl az alsó tagozat minden osztályát el tudtuk látni Polgár
Judit „Sakkpalota” módszerének minden eszközével. Az osztályokat polcokkal, szekrényekkel, tárolódobozokkal, mágnestáblával (hozzá
tartozó betûkkel, számokkal, mûveleti jelekkel, sakkfigurákkal), nagyméretû szõnyeggel,
osztálytermi sakk készlettel, sakk asztallal és
hozzá tartozó székekkel, sakkfigurákkal szereltük fel. Az iskola 2 óriás kerti sakk készletet
kapott, melynek az udvaron találunk majd
helyet. Február közepétõl az osztályok ismerkednek az eszközökkel, szeptembertõl pedig ez
az oktatási módszer lesz az irányadó az alsó
tagozatban. Március 27-én megtekinthetik a
leendõ elsõs szülõk ezt az új oktatási módszert
a második osztályban, tanító: Keszericze
Kármen.

Keszericze Kármen

Huszta Emma Anna intézményvezetõ
Bálint nap
Bálint napjára a DÖK-ládánk megtelt szebbnél
szebb szívekkel és Valentin-napi jókívánságokkal. Február 14-én délelõtt kinyitottuk, s a
címzettek átvehették a nekik küldött leveleket.
Így utólag mindenkinek minden napra küldöm
a képen látható szívet, hogy a szeretet sose
múljon el.
Keszericze Kármen

Logikai és táblajáték-program - Sakkpalota
Mint arról, már korábban beszámoltam, iskolánkban szeptembertõl „Logikai és táblajátékprogram” indult. Az elsõ félévben még csak
szakköri és délutáni foglalkozások keretében
ismerkedtek tanulóink a játékokkal, de a program olyan sikeresnek bizonyult, hogy a második félévtõl engedélyt kaptunk a Váci
Tankerületi Központtól, hogy az eredeti elképzeléseink szerint folytassuk a tanévet. A tanórák idejét lecsökkentettük 40 percre, és az így
felszabaduló 5 perceket egy úgynevezett „játéksávba” tömörítettük. Ez a játéksáv minden
évfolyamon azonos idõben zajlik. Elsõsorban
malom, dáma, sakk, reverzi és pókháló játékot
játszanak a gyerekek, de helyet kaptak más
logikai és stratégiai játékok is. A célunk, hogy a
matematikai és szociális képességeket fejlesszük, játékos formában. A Váci Tankerületi
Központ nem csak oktatásszervezésben támo-

Ezen a napon iskolánk 2. és 4. osztályos tanulói készültek egy népdalcsokorral, ill. a 8. osztályból: Farkas Berta, Bõgér Flóra és Kardos
Kincsõ olvasták fel az ide illõ gondolataikat.
Köszönjük szépen nekik. A nap folyamán díjnyertes magyar filmek vetítésére került sor az
1960-as évektõl napjainkig. Elsõsorban animációs filmeken volt a hangsúly, de vetítésre
került a Mindenki címû Oscar-díjas alkotás is.
Érdekes, mozgalmas nap volt.

Váci Ifjúsági Fúvószenekar
Fantasztikus hangulatban telt február 14-én a
Váci Ifjúsági Fúvószenekar Farsangi koncertje a
Váci Madách Imre Mûvelõdési Központban,
ahol iskolánk 13 tanulójával, örömmel vettünk
részt. Az utazáshoz a buszt a Váci Tankerületi
Központ, Cházár András EGYMI Szakiskola és
Kollégium segítségével biztosította, köszönjük
nekik a lehetõséget. Nagyon jól éreztük magunkat, és várjuk a tavaszi 350. hangversenyüket
is.

Abigél
A téli szünet utáni elsõ hétvége már programot
tartogatott az iskola diákjai számára. Az
Operettszínházba, az Abigél címû musical
elõadására volt jegyünk. Sokakat foglalkoztat,
vajon mennyiben tudják a klasszikus irodalmi
művek megszólítani a mai gyerekeket, de a
csillogó szemeket látva nem kérdés, hogy a
zenés színház eszközei könnyedén áthidalják
az idõ- és térbeli korlátokat. Külön öröm, hogy
a programon részt vevõ szüõket is elvarázsolta
a közel 3 órás darab, így remélem, egyre többen és többen fognak részt venni a
késõbbiekben megszervezendõ színházlátogatásokon.
Nobik-Nagy Rita

Nyílt nap
Szeretettel várjuk a kedves szülõket 2019. március 20-án az iskola nyílt napjára.
Magyar Kultúra napja
1989 óta ünnepeljük a magyar kultúra napját,
mellyel a Himnusz születése elõtt tisztelgünk.
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A legsürgetõbb feladat az óvoda bõvítése
Az idei évtõl a Szokolyai Híradó kiadását
önkormányzatunk vette át, mivel a korábbi
kiadó, a Kisbíró Alapítvány szerette volna
levetni a kiadás terhét. Szeretném megköszönni a Kisbíró Alapítvány tagjainak és a
korábbi szerkesztõknek az újság életben tartását, fontos lenyomata ez településünk életének. Reméljük, hasonló színvonalon és
rendszerességgel tudjuk folytatni az újság
kiadását. Örömmel veszünk minden segítséget, lehet csatlakozni a szerkesztõséghez.

Áprilisban szeretnénk elkezdeni a külterületi
utak fejlesztésére vonatkozó pályázat építési
munkálatait, most zajlik a második közbeszerzési eljárás, sajnos ez az elsõ körben eredménytelen volt, mivel nagyon magas árajánlatok érkeztek. A munkálatok tekintetében folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Ezzel egyidõben a Liget utca szilárd burkolattal
történõ felújítását is el szeretnénk kezdeni.
Reméljük, az idõjárás kedvezni fog, hogy a
kivitelezõ kiválasztása után, minél elõbb belefoghassunk a munkálatokba.
Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy
minden utcafontot érintõ felújítást (tetõ-, kerítés, járda-, kocsibeálló felújítást, kialakítást) a
fõépítészhez ELõZETESEN be kell jelenteni,
csak a kiadott településképi véleményt
követõen lehet a munkálatokba belekezdeni. A
rendeletek nem ismerése nem mentesít senkit, minden itt lakónak a rendeleteket ismerni,
alkalmazni kell. A fõépítész úrral nem az a
célunk, hogy büntessük a lakosságot, hanem a
segítõ közremûködés, de olyan sok alkalommal felhívtuk már a figyelmüket és minden
lehetséges fórumon közzé tettük a rendelet
létét, hogy a jövõben, aki nem jelenti be a
munkálatokat, nem lesz lehetõségünk méltányosságot gyakorolni, alkalmaznunk kell az
elõírás szerinti bírságot.
A Modern Falvak Program pályázati
lehetõségeirõl Rétvári Bence országgyûlési
képviselõnk tartott tájékoztatást a környezõ
települések vezetõinek. A felvázolt opciók
közül Szokolya képviselõ-testülete a
mûvelõdési ház vizesblokkjának, oldaltermének a felújítására, a ravatalozó felújítására,
esetleg új ravatalozó megépítésére, a támfal
feletti út szilárd burkolattal történõ felújítására, valamint az óvoda bõvítésére, közterület
fenntartása tekintetében és a fogorvosi praxis
helyben történõ mûködtetéséhez eszközbeszerzésre kíván pályázatot benyújtani.
A bölcsõde felújítása kapcsán is pályázunk, a
jelenlegi épületet legkésõbb a jövõ évben szeretnénk felújítani. Bölcsõdénk kilenc éve
mûködik, több pályázatot nyújtottunk már be a
bölcsõde felújítása, megnagyobbítása kapcsán,
de sajnos ezidáig nem jártunk sikerrel. Most is
nehézségekbe ütközünk, mivel férõhelyet nem
szeretnénk bõvíteni, csak a meglévõ egy cso-

portos épület felújítása a célunk, de a jelenlegi
pályáztok mind férõhelybõvítést is elõírnak.
Szokolya lakosságszáma az elmúlt négy évben
200 fõvel emelkedett, jelenleg 1970-en lakunk
a faluban, ami jó hír. Igen nagy az érdeklõdés,
sokan szeretnének településünkre költözni,
ezért különösen nagy szükség van az óvoda
bõvítésére. Országgyûlési képviselõnk egyik
legnagyobb feladata ennek a bõvítésnek a megoldására megtalálni a lehetõséget, forrást.
Szívbõl gratulálunk Mocskonyi Sára, Fazekas
Zsófia Róza, Giczy Zsombor Arnold és Bódi
Olivér Szabolcs érkezéséhez a szülõknek.
Kívánunk jó egészséget és boldog szokolyai
éveket a családoknak.
Gyermekorvosunk betegsége miatt dr. Hajnal
Katalin doktornõvel kötöttünk szerzõdést az
iskola- és a bölcsõdeorvosi feladatokra februártól. Köszönjük a doktornõnek, hogy vállalta a
feladatokat, hálásak vagyunk érte. Barvircz
doktor úrnak pedig köszönjük a sokévnyi gyógyítást, kívánunk neki mielõbbi felépülést, gyógyulást.
Az új fogorvos jelenleg a kismarosi rendelõben
várja a szokolyai betegeket is. Dr. Zeinali
Ehsan nagy tervekkel és új lehetõségekkel
érkezett, szeretnénk neki minden támogatást
megadni. Reméljük, nemsokára a szokolyai
Egészségházban tudja fogadni a szokolyai betegeket.
Február 24-én beiktatták Tamás Balázs református lelkész urat, akinek munkájára és szokolyai életére Isten áldását kérjük. Az önkormányzat minden támogatást és segítséget
megad a gyülekezeteknek, mert fontosnak
érezzük a közösségek összetartozását, jó kapcsolatát.
Március 15-én szeretettel hívjuk a lakosságot
az ünnepi megemlékezésre, melyet 15 órakor
tartunk az önkormányzat elõtt. Az idén is meghirdetjük a nemzeti sütiversenyt, melyre várjuk a nevezéseket.
Március 23-án ismét csatlakozunk a Te Szedd
mozgalomhoz, most a frissen alakult SzÖKOlya
környezettudatos civil csoport szervezésében.
Nagyon örülünk a megalakulásuknak. A frissen
megalakult szervezet tagjai szívükön viselik
azt, hogy Szokolya tiszta levegõjû, tiszta vízû,
hulladéktól mentes, egészséges környezetet
biztosító település legyen.
Május hónapban folytatjuk az Életfa programunkat, mely során 28 fát fogunk ültetni. A
tavalyi évben született gyermekek tiszteletére a
Fõ utcán plántáljuk el a fákat, a
Településfejlesztési Bizottság javaslata értelmében a posta és az önkormányzat közötti
részen.
A DDC Zöld Megoldás pályázatán 1.500.000.Ft-ot nyertünk a Szokolya Zöld Szíve tankert
megvalósításához, melyhez a Szokolya-Wierden
Egyesület további 500.000.-Ft támogatást nyúj-
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tott. A munkákba rövidesen belevágunk. A projektet az iskolával közösen gondozzuk.
Iskolánk tornatermében újabb sportolási
lehetõségek indulnak, rövid idõn belül elindul
a fejlesztõ falmászás és az asztalitenisz. A falmászás heti két alkalommal, míg az asztalitenisz egyelõre heti egy alkalommal. Mindkét
alkalmat Bot Szilvia és Kovács Norbert fogja
tartani, részletek tekintetében figyeljék web- és
facebook oldalunkat.
A Nyugat-nógrádi COOP Zrt.-vel megállapodtunk, a bolt elõtti és melletti közterületet eladtuk számukra, hogy az ABC bõvítésére, felújítására és a parkoló felújítására lehetõségük
legyen. Nagyon várjuk a fejlesztést, melyet az
idei évben szeretnének megvalósítani.
Sokan érdeklõdnek a lomtalanítással kapcsolatban, jelenleg várjuk a szolgáltató válaszát.
Reméljük, az idei évben biztosítani fogják a
lehetõséget.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2019.
március 15-ig mindenki végezze el az ingatlana melletti és elõtti árkok kitisztítását, mind a
Fõ utca, mind a település egyéb utcái és a külterületi ingatlanok tekintetében is. Sok elmaradás látszik, az önkormányzat dolgozóinak
nem feladata a tulajdonosok helyett a munkák
elvégzése. A hordalékok gátolják a csapadékvíz
elvezetését és gondot okozhatnak nagyobb
esõzés alkalmával. A csapadékvíz elvezetõ és
szikkasztó
árkok
állapotát
a
Katasztrófavédelem ellenõrzi.
Némethné Pintér Csilla
polgármester

Anyakönyv

Születések:
2019.01.17. Mocskonyi Márton és Ligeti Orsolya
lánya Sára
2019.01.26. Fazekas Lajos és Ruff Dorottya
lánya Zsófia Róza
2019.02.07. Giczy Gergely és Kálocz Bernadett
fia Zsombor Arnold
2019.02.12. Bódi Szabolcs és Balogh Bernadett
fia Olivér Szabolcs
Elhunytak:
2019.01.06. Mezei István
2019.01.11. Dobos Mártonné szül: Hártó Mária
Márta
2019.01.14. Gerebics Károly
2019.01.26. Danics László
2019.02.06. Bényei Józsefné szül: Tar Julianna
Dobosné Szászi Ildikó
anyakönyvvezetõ

Szokolya maradjon élhetõ, harmonikus falu

Könnyû észrevenni, micsoda átalakuláson ment
keresztül Szokolya összképe az elmúlt néhány év
során — gondolhatunk itt a közterületek
megszépülésétõl kezdve a homlokzat-felújítási
pályázatok eredményein át egészen a kézzel festett házszámtáblákig. A folyamatnak természetesen nincs vége. A pozitív változásokat elõidézõ
szemléletrõl és értékrendrõl Rendes Veronikát, a
Településfejlesztési Bizottság elnökét faggattuk.

- Mi volt az ok, ami miatt elvállaltad a
Településfejlesztési Bizottság elnökségét?
- Már a 2011-ben szerzett gyüttmentségem óta élt
bennem az elhatározás, hogy tájépítész szakmai
tudásommal szeretném az új otthonomat,
Szokolyát szolgálni. Költözésünk után egybõl ajánlottam magam a legelsõ falugyûlésen, ahol nagy
kerek szemekkel néztek rám, és együttérzõen
mosolyogva megveregették a vállam. Aztán négy év
alatt mégis sikerült annyira bedolgoznom magam a
köztudatba és a közterekbe, hogy komolyan vegyenek, majd mikor lehetõséget kaptam az elnökségre,
örömmel elvállaltam.

- Szokolya kétségtelenül egyre szépül. Milyen szerepet játszik ebben a Településfejlesztési Bizottság?
- A falu fõ fejlesztési irányainak meghatározásában,
s a konkrét javaslatok kidolgozásában, s a településfejlesztést érintõ döntés-elõkészítésben van jelentõs
szerepe a bizottságnak.

- Milyen elvek alapján alakítjátok Szokolya képét?
- Az egyik legfontosabb elv, hogy Szokolya élhetõ,
harmonikus FALU maradjon a maga páratlan táji
adottságaival. A beépített, és beépítetlen területek
arányát a jelenlegi egészséges szinten szeretnénk
megtartani. Örömmel figyeljük a fiatal, gyermekes
családok beköltözését, mert õk a település hosszútávú fennmaradásának reménysugarai, de azt sem
szeretnénk, ha az agglomerációs települések sorsára jutva túlnépesednénk, bekebeleznénk a
környezõ tájat, kinõnénk az intézményeinket.
Ekkor megszûnne az a varázserõ is, ami miatt érdemes itt élni.
Szeretnénk a hagyományos táj- és településszerkezetet megõrizve egyre szebbé, bájosabbá alakítani a
falu arculatát. Ezt belterületen a középületek vonzóvá tételével, a magánházak utcafrontjának építészeti
megújításával, a közterületek minõségének, használati értékének javításával lehet elérni. A külterületen pedig nagyon fontos a hagyományos, a természeti adottságoknak megfelelõ õsi tájhasználati
módok támogatása.

- Saját kezûleg készíted például a faluban egyre
inkább kedvelt házszámtáblákat. Mi adta az ötletet?
- Házszámokat már régóta festek, elõször egy rokonom kért meg, hogy a régi táblájuk helyett készítsek
valami vidámat. Eleinte fém táblát használtam
alapnak, de aztán kaptam néhány régi hódfarkú
cserepet, mely anyagában és formavilágában is sokkal közelebb áll hozzám. Nem beszélve arról a
jólesõ érzésrõl, hogy újrahasznosítok.
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re nagyon várjuk a pályázati forrásokat, ilyen az
óvoda és bölcsõde, a faluközpont (piac, könyvtár,
Viski-Mányoki Kiállítóterem) és a Szokolya Zöld
Szíve, a leendõ tájház, valamint a mûvelõdési ház.
Szeretnénk bõvíteni a játszóteret, egy kisebb játszóés pihenõkertet kialakítani az Egészségház udvarán,
rendezni a focipálya környezetét, a polgármesteri
hivatal udvarát, megtervezni, majd kivitelezni a
köztemetõ területét, megújítani a ravatalozót.
Folytatjuk az Életfa programot, melynek során egyre
több utcában fásítunk. Ami pedig még a fejemben
zizeg: felmérni, megújítani, megjelölni az egyedi
tájértékeket, felkutatni a helyi védelemre méltó természeti értékeket, megvalósítani a Horváth Zsófi és
Rába Géza által felvázolt Land Art Ösvényt, fásítani a
külterületi utak mentét, megújítani a közkutakat és
azok környezetét. Még tudnám folytatni a sort.
- Milyennek szeretnéd látni Szokolyát mondjuk tíz
év múlva?
- Szeretném, ha az eddig kitûzött céljaink az
elkövetkezõ tíz évben olyan ütemben valósulnának
meg, ahogy ez az elmúlt iõszakban történt, és akkor
tíz év múlva láthatnám mindazt, amit az elõbb felsoroltam. De valójában boldog, elégedett, a falujukat és egymást szeretõ embereket szeretnék látni.
R. N.

- Miket alkotsz még, amikor idõd engedi?
- Négy gyerek mellett már a házszámfestés is luxus
idõfelhasználásnak számít. Tavaly nyáron azért
mégis sikerült elkezdenem a régóta tárolt, lomizott,
vagy örökölt bútorok pingálását, ami nagy örömet
okozott.
- Milyet ötletek vannak még a tarsolyodban a falu
szépítését illetõen?
- A polgármester asszonnyal folyamatosan ötletelünk, a személyes beszélgetéseken túl sokszor
éjszakába nyúlóan küldözgetjük egymásnak az inspiráló fotókat. Vannak kiemelt célterületek, melyekLabor vérvétel, kötözés otthonában!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások
már Szokolyán is!

Tel: 06-30-320-0461, www.vervetelhazhozjon.hu
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Merni kell nagyot álmodni

- Családostól is részt lehet venni ezeken a megmozdulásokon, nem?
- Szerencsére akad példa ilyenre. Van, aki több
szerepben is bekapcsolódik a falu vérkeringésébe. Ha ezek az emberek nem volnának,
akkor sok mindennel szegényebbek lennénk.

Fotó: Rendes Veronika

Utoljára 2016-ban diskuráltunk Némethné
Pintér Csilla polgármester asszonnyal a
Szokolya Híradó hasábjain. Most az azóta
eltelt idõszakot elemezzük a segítségével,
illetve fényt derítünk arra is, hogy szándékozik-e indulni polgármesterjelöltként az õszi
helyhatósági választáson. Nagyinterjúnk.

- Gyakran hozod szóba különbözõ beszélgetésekkor a közösségi szellem fontosságát. Miért?
- Mert ez a legfontosabb. Ma sem tudom másként mondani, mint 2016 végén, hogy egy település életében a legfontosabb az összetartó
közösség és hogy békesség legyen azok között,
akik ebben a faluban élnek.
- Megvalósult mindez?
- Azt gondolom, hogy Szokolya ilyen szempontból rendben van. Elõfordulnak összezörrenések, de ezzel nincs semmi baj, hiszen ahányan
vagyunk, annyiféle vélemény létezik. Amíg ezeket meg tudjuk beszélni, nincs probléma.
Persze több csoport is mûködik a településen.
Egyrészt Szokolya teljes lakossága, azon belül
pedig vallási, iskolai, óvodai és sportközösségek – sorolhatnám még. A legfontosabb, hogy
van egy kialakult mag, akikre mindig lehet számítani. Az mondjuk jó lenne, ha egy-egy közösség bizonyos dolgokat felvállalna, terheket
venne le az önkormányzatról. Van erre is jó
példa, a Mi Falunkért Közalapítvány például
önállóan szervezi majd a Mikulás ünnepséget.
- A különféle rendezvények szervezésének és
lebonyolításának átvállalására gondolsz?
- A rendezvényekre és minden közösségi megmozdulásra. Örömteli tény, hogy ez a bizonyos
mag bõvült az utóbbi idõben. Ezek az emberek
nem csak a fáradtságos munkát látják, hanem
hogy milyen jó, amikor valami elkészül és
abban ott van az idejük, az energiáik, vagyis
egy kicsit õk maguk. Nagyon tisztelem azokat,
akik akár a családjukkal tölthetõ idõ rovására
fektetnek energiákat a „nagyobb családjukba”.

- A különbözõ helyi vállalkozások mennyiben
járulnak hozzá a falu szebbé és jobbá tételéhez?
- Sisa Laci bácsi jut eszembe elsõként, aki –
amióta az eszemet tudom – minden közösségi
megmozdulásban részt vesz és évek óta támogatja a Mi Falunkért Közalapítványt, az intézményeinket és bennünket is. Teszi mindezt
úgy, hogy a vállalkozásának a mûködtetése
nyilvánvalóan rengeteg gonddal jár. Szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy van pékségünk, jó
lenne ha továbbra is megmaradna. Tudom,
Laci sok teherrel küzd, nagyon szeretném, ha
jól alakulna a pékség sorsa. Természetesen rajta
kívül is akad néhány támogatója Szokolyának.

- Szerintem ez fontos.
- Nagyon. Ezek a visszajelzések motiválnak és
visznek tovább ezen a nem könnyû úton.
Elképzelésünk sok van, megvalósítani való
szintén. Szinte hihetetlennek tûnik, mennyi
mindent sikerült megoldanunk az elmúlt négy
évben. Felújítottuk az iskola homlokzatát, új
ablakokat kapott, ugyanez igaz a tornateremre
és az önkormányzat épületére is. Az egészségház és környezete szintén teljesen megváltozott, megszépült.
- Ezek az utóbbi két év legjelentõsebb projektjei?
- Igen. De nagyon sok út szintén megújult és
történt több kisebb beruházás is. Sokat fektettünk a közterületeink fejlesztésébe, amely által
a falu megítélése pozitívabb lett.

- Hogyan próbáltátok megszólítani a lakosságot?
- A 2014-es önkormányzati választást követõen
még nagyjából két évig életben tartottuk a Civil
Kört. Ez annak érdekében jött létre, hogy ezen
keresztül meg tudjuk szólítani az itt élõket,
hogy ötleteljenek, tegyenek hozzá, javasoljanak, mit szeretnének, milyen legyen Szokolya.
Bella Laci vezénylete alatt lezajlott néhány
ilyen beszélgetés, aztán a folyamat megszakadt,
mert úgy éreztük, ez már csak nekünk fontos,
a civileknek kevésbé. Nem született meg az a
mag, amely életben tartotta volna a kezdeményezést.

- Az utóbbira mondasz néhány példát?
- Nagy falatnak tûnt, most már az egyik legkisebbnek mondanám a sportpályánál
elhelyezkedõ, egykor elég zilált terület rendbehozatalát.
Rendes
Veronikával,
a
Településfejlesztési Bizottság elnökével összeültünk, hogy mit lehetne ott létrehozni, persze
kevés pénzbõl. Vera lerajzolta az ötletét, amely
nyomán végül lett egy kis víziszínpadunk is. A
gyerekek nagyon szeretik, nyaranta ott ülnek és
beszélgetnek, valamint Ligeti Orsinak hála,
már egy kis koncert is lezajlott. A másik hasonló újítás a Mányoki barokk szigete az iskola
utcájának elején, amelynek átadását a festõ
tiszteletére rendezett emléknappal kötöttük
össze. A terveket szintén Vera rajzolta meg és
most már méltó, barokk környezetben tudhatjuk Szokolya leghíresebb alakjának szobrát.
További eredmény, hogy tavaly májusban átadtuk Wierden Garden elnevezésû csodálatos parkot az IKSZT és az iskola között, melyet
Wierden, holland településsel tartó harminc
éves kapcsolat tiszteletére hoztunk létre. Vera
itt is csodát alkotott és nem csak tervezte,
hanem a kialakítás minden részében erõn felül
jelen volt. Vagy nézzük a csodás házszámtábláit, azok is a település különlegességei. Az elsõ
az egészségház táblája volt, de ma már az
önkormányzaton, az óvodán, a mûvelõdési
házon és sok családi ingatlanon is megjelent a
keze munkája.

- Ennek lehet az az oka, hogy a túlnyomó többség elégedett a dolgok alakulásával?
- Hallottam már ilyen véleményt is. A legutóbbi
közmeghallgatásunkon kevesebben jelentek
meg, mint elõtte, ami nem baj, bár azt gondolom, érdemes lenne rászánni az embereknek
az idejüket arra, hogy évente egyszer leüljünk
beszélgetni a faluról. Akik ott voltak, pozitív
visszajelzéssel éltek, megköszönték a munkánkat.

- Mik vannak folyamatban jelenleg?
- Az idei év legnagyobb projektje egy százmillió
forint feletti beruházás: külterületi utak felújítására, helyreállítására nyertünk pénzt, a tender hat darab utat érint. A megõrzésük legalább ennyire fontos volna, de nem lesz
könnyû, hiszen mezõgazdasági gépek közlekednek rajtuk. A másik dolog, amire már hoszszú ideje várunk, de csak most sikerült pénzt
nyernünk rá, a Liget utca rendbetétele, aszfal-

- Elõfordulnak az önkormányzat munkájára
nézve túlzottan kritikus hangok is is?
- A képviselõ-testülettel évek óta azért dolgozunk, hogy a település fejlõdjön és azt hiszem,
ez a fejlõdés elég látványos. Nem emlékeszem,
hogy lett volna nagyobb vita közöttünk, összhangban tesszük a dolgunkat, így tudtunk és
tudunk sok mindent megvalósítani. Ennek
ellenére mindig akadnak olyanok – igaz nem
sokan – akiknek semmi nem jó. De lehet,
késõbb máshogy fogják gondolni, mert arra is
volt már példa, hogy bocsánatot kértek.
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tozása. Sokan laknak ott gyerekekkel, ezért
régen dédelgetett álmunk válik valóra hamarosan. Ezen kívül a kocsmától a sportpályáig
terjedõ járdaszakasz is megújul. Pályáztunk a
polgármesteri hivatal elõtti világháborús
emlékmûvünk és környezetének rendben tartására is, erre beszélgetésünk idején még nem
kaptunk választ. Hozzáteszem, a pályázatok
elbírálása hosszú folyamat. Beadjuk, majd
rendszerint még legalább két évet kell várnunk
az eredményhirdetésre.
- Az iskola gyönyörû lett, de mi a helyzet a
kisebbeknek helyet adó intézményekkel?
- Évek óta küzdünk az óvoda és a bölcsõde állapotával és az ügy már nem tûr halasztást!
Minden követ megmozgattunk, mindent igyekeztünk megtenni, többször pályáztunk és
folyamatosan lobbizunk. Bár a Modern Falvak
Program keretében bölcsõdére és óvodára is
lehet pályázni, a bölcsõde esetében csak
férõhely bõvítéssel együtt, amit viszont nem
szeretnénk. A térségben elsõként felismerve az
igényt, létrehoztuk a bölcsõdénket, de mára
nagyon
lelakottá
vált
az
épület.
Férõhelybõvítésre nem látunk igényt, így ott
csak a belsõ átalakítást, némi térnövelést és
külsõ-belsõ felújítást szeretnénk megvalósítani. Mind a bölcsõdei rész, mind az óvoda tekintetében teljes tervvel rendelkezünk az épület
felújítására, sõt, megvásároltuk a szomszédos
ingatlanokat is, mert az óvoda esetében szükséges a férõhelybõvítés, és ez csak abban az
irányban lehetséges. Már több mint húszmillió
forintot költöttünk az elõkészületekre. Ha a
Belügyminisztérium ismét meghirdeti a szokásos „háromlábú” pályázatát, azon a bölcsõde
felújításával szeretnénk indulni, de persze
szükség lesz további önerõre is.

bölcsõdei-óvodai helyzet megoldásához vagy
akár a további terveinkhez. Érezzük a
törõdését és ez fontos.
- Mi újság az iskolában?
- A sulival közösen pályáztunk és nyertünk a
DDC által kiírt Zöld Megoldás pályázaton, így
belevághatunk a Szokolya Zöld Szíve
Madárbarát Élmény- és Tankert projektbe.
Minden osztály saját ágyást, palántaneveldét
gondozhat, a kertnek lesz komposztálója, de
épülnek rovarszállások és szabadtéri oktatóhelyszín is. Az iskolában éppen egyfajta szemléletváltásnak vagyunk tanúi és megélõi. Meg
kell találnunk, mitõl más a szokolyai iskola a
környék többi intézményéhez képest, ez a projekt is ennek a része. A lehetõségek tárháza
egyre bõvül: elindult a sakkpalota játék, illetve
a megújult a tornateremben lehetõség van
kungfu, karate, tai chi, asztalitenisz vagy akár
falmászás foglalkozáson részt venni.

- Mire van szükség az ovi esetében?
- Mint mondtam, hatalmas férõhelyhiánnyal
küzdünk. Egy teljes új szárny, új csoportszoba,
öltözõ, vizesblokk és tornaszoba vár kialakításra. Elvileg a Modern Falvak Program
lehetõséget nyújt mindezek megvalósítására.
Az óvoda 2003-ban épült hatvanöt férõhellyel,
most nyolcvan felett jár a gyereklétszám ugyanakkora helyen. Szokolya lakosságszáma szintén
egyértelmûen
indokolja
a
bõvítést.
Huszonnyolc gyerek született 2018-ban, és
folyamatosan rengetegen keresnek nálunk telket, házat. Az biztos, hogy addig fogok nyüzsögni, amíg nem találunk megoldást az óvodai
gondokra.

- Látszik a gondosság részetekrõl, hogy esztétikailag is minden stimmeljen a faluban.
- Rendes Verával és Jánosi Jánossal nagy figyelmet fordítunk erre. Fontos a példaértékû házfelújítás a lakosság részérõl és részünkrõl
egyaránt. Félévente kiírunk egy pályázatot
homlokzat-rekonstrukcióra, amelynek összege
200.000 forint. Az összeg felhasználható utcai
homlokzatra, nyílászáró cserére, homlokzati
színezésre és hasonlókra. Többen éltek már a
lehetõséggel, sok szép megoldás született.
Elsõsorban a helyi védettség alatt álló épületeket támogatjuk, illetve a frekventáltabb utcákban állókat. És ha már esztétika: nagyon fontos
volna elérni, hogy mindenkiben tudatosuljon a
saját portája elõtti terület rendben tartásának
kötelezettsége.
A
házak
elõtti
csapadékelvezetõk gondozása szintén a lakók
feladata. Néhány utcában nincs kultúrája az
autókkal parkolásnak, illetve elõfordulnak
lerobbant jármûvek, amelyek hónapokig csúfítják a közterületet. Nem utolsó sorban: az
utcán rövid ideig szabad építõanyagot tárolni,
de ez nem hónapokat jelent.

- Milyen a kapcsolata Szokolyának Rétvári
Bence országgyûlési képviselõ úrral?
- A sok megvalósult projektet tekintve hálásak
vagyunk neki. Azt gondolom, hogy eredményes
volt az eddigi kölcsönös együttmûködés.
Nagyon bízom benne, hogy ez a továbbiakban
is így marad és kapunk segítséget például a

- Innen már csak egy lépés a környezetvédelem. Ezen a területen hogy áll Szokolya?
- A szabadtéri tüzelési szabályokon tavaly
õsszel szigorítottunk: füvet és falevelet tilos
égetni, csak száraz fanyesedéket szabad, azt is
kizárólag a kijelölt idõpontokban. A fûtési szezonban aggasztó a levegõ minõsége. Egyesekkel
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sajnos még mindig vitatkozni kell azon, hogy
rá lehet-e rakni a nejlonköpenyt, a strandpapucsot, a bútorlapot vagy az OSB-t a tûzre.
Régen is elégették, gondolják és mondják is
páran, de ez elég szomorú. Nézzünk körbe,
milyen sok betegséggel találkozunk nap mint
nap. Van olyan, akinek az is természetes, hogy
az építési törmelékét, a karácsonyfát vagy a
kivágott tuját elviszi a patak partjára vagy az
erdõ szélére. Jó nagy feladat lesz a szemléletváltás elérése ezeknél a lakosoknál, de nem
adjuk fel.
- Ha minden megvalósul, amirõl eddig beszéltünk, mi következik?
- Rengeteg az ötlet. A Modern Falvak Program
keretében szeretnénk felújítani a református
temetõ melletti ravatalozót, vagy még jobb
volna lebontani és kicsit feljebb újra felépíteni,
mert az állapota már nem méltó egy temetéshez. A templom felújítására negyvenmillió
forintot kapott az egyház. Hamarosan megjelenik egy a nemzeti és helyi identitás erõsítését
célzó kiírás, amely kapcsán kulturális intézmények felújítására, programokkal való megtöltésére lehet pályázni. Szeretnénk ezt a
mûvelõdési házra igénybe venni, mert a vizesblokk, az oldalterem, a világítás, valamint a
fûtés állapota megkívánja ezt. További vágyunk
a hivatallal szembeni romos épülettel, a volt
iskolával is kezdeni valamit, illetve a megvásárolt faluházba életet lehelni. Hasonlóképpen jó
volna a hivataltól a postáig tartó járdaszakaszt
felújítani mindkét oldalon. A posta épülete,
amelynek egy része a község tulajdona, szintén
felújításra szorul, már elindult az egyeztetés.
Ha mindkét félnek lesz elegendõ anyagi fedezete, elkezdõdhetnek a munkálatok.
- Mennyire vált be a közös hivatal?
- Nem jelentünk egymásnak olyan terhet, ami
miatt ne mûködhetne jól. Bizonyos pályázatoknál kimondottan ebben a formában tudunk
indulni. Hajdú László gazdasági vezetõ személye folyamatosan biztonságos hátteret nyújt a
munkánkhoz. Maximálisan megbízunk benne,
hiszen biztos kézzel és szakértelemmel fogja
össze a gazdasági és pénzügyeket. Kismarossal
egyébként is sok szempontból össze vagyunk
kötve, hiszen például a fogorvosi praxisunk
évtizedek óta közös. Nagyon szeretnénk, ha az
új fogorvosunk mielõbb itt, a szokolyai
rendelõben látná el a helyi betegeket. A
rendelõ felszerelésén dolgozunk, de sajnos
önerõbõl nem tudjuk az egészet finanszírozni,
mivel több mint tízmillió forintról van szó.
- Milyen a kapcsolat a civilekkel?
- Két erõs szervezet mûködik a faluban, az
egyik a Mi Falunkért Közalapítvány, a másik a
Szokolya
Wierden
Baráti
Egyesület.
Mindkettõjükkel igyekszünk jó kapcsolatot
ápolni, hiszen sokat segítenek programok és
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kisebb projektek megvalósításában.
- Mi a helyzet a gyermekorvoslás területén?
- Barvircz János doktor urat betegsége idején
Hajnal Katalin doktornõ helyettesíti, akivel
szintén nagyon elégedettek vagyunk. Az ideális
persze az volna, ha a felnõtt betegellátáshoz
hasonlóan minden nap elérhetõ volna a gyermekorvos, de a heti három alkalomért is hálásak vagyunk. Barvircz doktor úrnak ezúton is
mielõbbi felépülést kívánunk és egyúttal szeretném kifejezni hálánkat a szokolyai gyerekekért végzett több évtizedes munkájáért.

célzottan szétosztjuk néhány átmeneti, de
súlyos nehézséggel küzdõ családnak, embernek. A Mi Falunkért Közalapítvány által gyûjtött
összeg is nagyon jó helyre került, a
polgárõrség, a kosdi ÖNTEK és az önkormányzat által gyûjtött pénz szintén segítség volt ott,
ahová adtuk. Legutóbb egy nehéz és szomorú
egészségügyi helyzetben segítettünk egy családnak. Néhány embert megszólítottam, majd
nagy öröm örömömre pillanatok alatt összejött
a szükséges pénz, sõt, még több is. Nagyon
megható volt, hogy ennyi segítõkész ember
vesz körül. Az ilyen esetek sok erõt adnak.

- Milyen a szociális helyzet a faluban?
- Nincsenek nagy problémák Szokolyán, a település szociális értelemben jobb helyzetben
van, mint a falvak többsége. A népkonyha a
környéket tekintve már csak nálunk mûködik,
de olyan kicsi az igény rá, hogy nem tudom,
meddig tudjuk még mûködtetni. 2018-ban
kilencvenkilenc köbméter fát nyertünk a szociális tûzifa pályázaton, ez óriási mennyiség,
heteken át hordták ki a kollégák. Két éve elindult egy kezdeményezés, amelyen keresztül az
adventi vásár teljes bevételét átgondoltan és

- Új református lelkésze van Szokolyának. Ki õ?
- Nagyon fontos a közösség életében a vezetõ
személye, beszélgetésünk idején éppen készülünk a beiktatására. Tamás Balázs lelkészben
és feleségében azt a két kedves embert látom,
akik alkalmasak a feladatra, ezért bízom
benne, hogy a Jóisten segítségével sokáig
maradnak itt Szokolyán. Nagyon jó a kapcsolatunk, mindenben segítségükre leszek.

A téli idõszakban kis falunk mindennapos jelensége a falura rátelepedõ füst. Azt gondolhatja az
ember ilyenkor: „Hát mit tegyünk, itt bizony fával
fûtünk, ezzel jár”. Micsoda tévedés! Kis odafigyeléssel úgy is fûthetünk a fával, hogy annak alig
van károsanyag-kibocsátása (emissziója), ráadásul még a fûtési költségeket is csökkenthetjük.

tására használódik el ahelyett, hogy a házunkat
fûtené. Az égés nem lesz tökéletes, így káros anyagok kerülnek a légkörbe, esetleg a szobába is, ezzel
veszélyeztetve saját és szomszédaink egészségét (az
elégetett anyagoktól függõen okozhatnak fulladást,
asztmát, szív- és tüdõbetegségeket, rákos megbetegedést, magzatkárosodást, stb.). Korom és kátrány
keletkezik, amelyek a kályhában, kéményben lerakódva csökkentik azok élettartamát, ráadásul a kátrány jó hõszigetelõ, vagyis a kályha nem tudja
megfelelõen leadni a hõt, ezzel további
hõveszteséget (és persze pénzveszteséget) okozva
nekünk.
A
fatüzelés
hatásfoka
tehát
a
tüzelõberendezésünkön túl nagymértékben függ a
fa nedvességi állapotától, azonban a tûzrakás módjával is javítható a hatásfok. Egyre elterjedtebb a
felülrõl történõ begyújtás. Ha ezzel a módszerrel
dolgozunk, nem szabadul fel egyszerre túl nagy
mennyiségû fagáz, amelynek energiatartalma nagy,
így éghetõ. Mindig csak annyi szabadul fel, amennyi
el is tud égni, így az nem távozik (további energia-,
ez esetben hõveszteségként) a kéményen keresztül.
Egészségünk és környezetünk védelme érdekében
csak kezeletlen fát és papírt égessünk el.
Magyarországon jogszabályilag tilos elégetni bármilyen hulladékot: kezelt fát és papírt (bútorlapok,
rétegelt lemez, fényes, színes papír stb.),
mûanyagot, autógumit, fáradt olajat, használt
ruhanemût... Ezen anyagok tûzre dobásával súlyosan károsítjuk a saját és a teljes falu egészségét!
És ha valakit még mindez sem riasztana vissza,
érdemes tudni, hogy akár 100 000 Ft fölötti pénzbírságot is kiszabhatnak hulladékégetésért, sõt, a

- Mi lesz a Szokolyai Híradóval?
- Idén átveszi az önkormányzat a Kisbíró

Közös érdekünk a száraz tûzifa

Magyarország elsõ számú környezeti ártalmát a légszennyezés jelenti, amelyhez a lakossági kibocsátás
nagymértékben hozzájárul. Szokolyán a legtöbben
fával fûtünk, amely móddal, ha okosan használjuk,
csökkenteni tudjuk mind a fûtési költségeinket,
mind a káros anyagok kibocsátását, így óvva egészségünket.
A tudatos fatüzelés elsõ és legfontosabb feltétele,
hogy a tûzifa megfelelõen száraz legyen! A frissen
vágott fa nedvességtartalma 4-5-szöröse, mint a
tüzelésre alkalmas tûzifáé. Ezért fontos, hogy a
tüzelõnket
idõben
beszerezzük,
majd
megfelelõkörülmények közt tárolva szárítsuk ki. Ha
tehetjük, mindig 1,5-2 éve száradó fával fûtsünk!
Gondoljunk bele: ez egyszeri beruházás, hiszen
csak egy olyan év lesz, amikor kétévnyi tûzifát kell
megvennünk, ezt követõen már mindig csak a
következõ évit kell beszerezni.
A fa tárolásánál lényeges szempont, hogy száraz,
szellõs helyet találjunk neki. Fontos, hogy hasogatva
tároljuk, így nem fülled be, és gyorsabban szárad. A
fa ne érintkezzen közvetlenül se a talajjal, se falakkal! Az esõtõl meg kell óvni, azonban ha fóliával
takarjuk le, ügyeljünk rá, hogy a szellõzést ne gátoljuk meg!
A vizes fa 3-4-szer drágább! Az égetéskor felszabaduló hõ jelentõs része a fában lévõ víz elpárologta-
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Alapítványtól a lap kiadását. Ezúton is jelzem,
hogy aki úgy érzi, volna kedve részt venni a
szerkesztõség munkájában akár írásokkal,
akár fotókkal vagy mindkettõvel, örömmel
vesszük és szeretettel fogadjuk. Fontos, hogy
minél többen legyünk abban a közösségben,
amely Szokolya helytörténeti lenyomatáról
dönt.
- Mindezeket hallgatva csak formaságból
teszem fel a kérdést: indulsz az õszi helyhatósági választáson mint polgármesterjelölt?
- Igen. A jelenlegi testülettel és a bennünket
segítõkkel egy csapatként elindítottuk a település fejlõdését, amit szeretnénk folytatni. Az
alpolgármester úrral szintén nagyon jó az
együttmûködés, Lucza Gergõ több feladatot
visz. Remélem, hogy a jelenlegi testületi összetételben nem lesz nagy változás, de ha mégis,
attõl sem szabad félni, hisz az is hozhat újat,
jobbat. Mire pedig végigérünk az ötleteinken és
minden megvalósul, addigra minden bizonnyal
idõszerû lesz néhány korai eredmény renoválása. Mindent összevetve azt kell mondanom,
merni kell nagyot álmodni. Szeretem
Szokolyát.

büntetés (a BTK szerint) akár szabadságvesztéssel
is járhat.
5 dolog, amit ne tegyünk, ha fával fûtünk:
• ne halogassuk a tûzifa beszerzését;
• ne tegyünk a kályhába/kazánba nedves fát;
• ne tegyünk a kályhába/kazánba semmilyen hulladékot;
• ne gyújtsunk be kezelt fával, papírral;
• ne szegjük meg a hatályos jogszabályokat!
5 fontos dolog, ha fával fûtünk:
• 2 évvel elõre vegyük meg a fát;
• csak megbízható helyrõl szerezzük be a tüzelõt;
• a fát felhasogatva, száraz, jól szellõzõ helyen
tároljuk;
• tanuljuk meg a tüzet felülrõl meggyújtani;
• ismerjük meg kályhánk, kazánunk optimális
mûködését!
szÖKOlya csoport
Ungváriné Szvitacs Eszter
A civil kezdeményezésre, frissen megalakult csoport tagjai szívükön viselik azt, hogy Szokolya
tiszta levegõjû, tiszta vízû, hulladéktól mentes,
egészséges környezetet biztosító falu lehessen,
amelyet gyermekeinknek és unokáinknak értékes
örökségként hagyhatunk hátra. A csoport a
jövõben különbözõ akciókkal és ismeretterjesztéssel dolgozik céljaiért. 2019-ben a Szokolyai
Híradó minden számában olvashat tõlük írásokat.
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Tamás Balázs lelkipásztor beiktatása

Nyilas Zoltán esperes úr Fotók: parokia.hu

2019.02.24.-én került sor Tamás Balázs beiktatására
a
Szokolyai
Református
Egyházközség lelkipásztori tisztségébe.
Az ünnepi istentiszteleten fõtiszteletû Dr.
Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke hirdette az
igét. A beiktatást nagytiszteletû Nyilas Zoltán, az
Észak-pesti Református Egyházmegye esperese
végezte. Az ünnepi alkalmat megtisztelte
Nagytiszteletû Takaró András a Délpesti
Református Egyházmegye esperese, egyben a
Kiskunlacházi Református Egyházközség lelkipásztora, aki az elõzõ szolgálati helye képviseletében köszöntötte Tamás Balázs Tiszteletes Urat.
A falu közössége nevében Némethné Pintér Csilla
polgármester asszony, a település lelkészei nevében pedig Merényi Zoltán baptista lelkipásztor

mondott köszöntõt. A környezõ települések
gyülekezeteibõl közel 20 lelkész mondott áldást
a frissen beiktatott lelkész életére. Nagy örömünkre szolgált, hogy velünk ünnepelt a kiskunlacházi és péceli gyülekezet sok-sok tagja és
nem utolsó sorban nagy szeretettel fogatuk, a
lelkész házaspár szûkebb és tágabb családját,
barátait. A beiktatási ünnepség keretében tudta a
gyülekezet megköszönni Márkusné Láng Ilona
nagytiszteletû asszonynak, aki a lelkészkeresés
idõszakában megbízott ügyvivõ lelkésze volt a
gyülekezetnek, és Rózsa Katalin nagytiszteletû
asszonynak, aki az átmeneti idõben az igehirdetések szolgálatát végezte, hogy gondos és
szeretõgazdái voltak gyülekezetünknek a szükség
idején. Az ünnepi istentisztelet és a hivatalos
beiktatási ceremónia után közel 200-an töltöttük
együtt a délutánt a szeretetvendégségen, amit a

A református templom

Fotó: Füle Tamás

Tamás Balázs beiktatott lelkipásztor
gyülekezet a frissen beiktatott lelkész és a vendégek tiszteletére rendezett.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítségünkre volt az ünnep méltóvá
tételében. Köszönet az asszonytestvéreknek a
rengeteg süteményért, A Királyréti Várhegy
Vendéglõnek a finom falatokért, Stedra
Szabinának a csodás virágokért, amivel templomunkat ünneplõbe öltöztette, Torma Katalinnak
a
virágcsokrokért,
Szokolya
Község
Önkormányzatának, hogy a művelõdési házat a
rendelkezésünkre bocsátotta,és mindenkinek,
aki munkájával hozzájárult a szervezéshez és
lebonyolításhoz, illetve mindenkinek, aki imádságban hordozta ezt a napot.

Imahét a Krisztus-hívõk egységéért

„ Az igazságra, és csakis az igazságra törekedj!”
Kép: www.szokolyaibaptista.hu

Szokolya lelki vezetõi

A hosszú, hideg és sötét januári estéket, évrõl
évre a szokolyai templomok ablakainak
hívogató világosságával töri meg, a már
hagyománnyá vált, a Krisztushívõk egységéért tartott, ökumenikus imahét. Az idei évben
is estérõl estére összegyûlt a falu hívõ közössége, hogy nem feledve és tiszteletben tartva
a felekezetek közötti különbözõségeket, félretéve azt ami elválaszt, elõtérbe helyezze az
összekötõ kapcsot, a teremtõ, megváltó és
megtartó Istent.

Az idei hét imatémáit az Indonéz keresztény
közösség állította össze. Ez a közösség, igazán

különleges helyen és helyzetben éli meg hitének örömeit és nehézségeit. Az országot 1700
sziget alkotja. Az ott élõ 265 millió lakos, pedig
1340 etnikai csoportban él és a hivatalos nyelv
mellett 740 nyelvet beszél. A keresztények
száma a lakosság 10%-át sem éri el, 86%-a
pedig muszlim. Indonéz keresztény testvéreink
tõlünk komolyabb gondokkal küszködnek,
mint például a vallási elõítéletek, mégis ha
figyelmesen végigkövetjük az általuk összeállított imatémák sorát, láthatjuk, hogy sokkal
több a hasonlóság mint a különbség, és sokkal
több az ami összeköt mint ami elválaszt tõlük.
Az imahét fõ vezérfonala az igazságosságra való
törekvés volt. Felhívás a Jézus Krisztusra való
figyelésre, aki maga az Út, az Igazság és az Élet.
A hat együtt töltött estén hallhattunk az igaz
szó erejérõl és az embertársainkon, hamis
beszéd által elkövetett erõszakról. Isten
kegyelmérõl, ami által túl lehet lépni az
elõítéleteken és igazságtalanságokon, ami által
tisztelni tudjuk minden ember egyedi voltát, a
sokszínûséget. Hallhattunk az elfogadásról, a
megelégedettségrõl, arról, hogy az anyagi javak
hajszolása helyett értékeljük azt a sok ajándékot, amivel Isten napról napra megtart és
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Lisoczkiné Kata Mónika

elhalmoz, és tanuljuk meg ezeket megosztani a
szûkebb és tágabb környezetünkben élõkkel.
Arról, hogy mindezekért hálából az a feladatunk, küldetésünk, hogy az evangéliumot hirdessük, és munkálkodjunk az igazságosságon.
Hallottunk a termetet és ránk bízott világot
fenyegetõ ökológiai válságról, hogy itt lenne az
ideje, hogy a kizsákmányolásra való törekvést
felváltsa az a felelõs magatartás ami értéket
teremt, és összhangba hozza az emberiséget a
teremtéssel. Szólt az ige a nõk jelenlegi
helyzetérõl és rajtuk keresztül a világ többi
elnyomott, kizsákmányolt és bántalmazott
embercsoportjával szembeni felelõsségünkrõl.
Estérõl estére együtt imádkoztunk az indonéz
testvéreink által ajánlott imatémákért, falunkért, országunkért, a testi és lelki betegségben
szenvedõkért, és minden másért amire a lélek
indított. Kértük Isten gondoskodást és irgalmát
a vajúdó világ felett, és hálásan mondtunk
köszönetet, hogy tart még a kegyelem. Idõt,
gondolatokat és szeretetet szántunk egymásra,
és biztosan állíthatom, hogy tovább tudtuk
erõsíteni a gyülekezeteink közötti egységet.
Lisoczkiné Kata Mónika
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“Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?”

Nagyböjti gondolatok

A böjt lényege, ahogyan az ötödikes hittankönyv definíciójában is olvashatjuk: az
evéstõl való tartózkodás, hogy jobban figyelhessünk Istenre. És itt rögtön a definíció
második felét szeretném kiemelni. A böjt
lényege nem az ételtõl való tartózkodás,
hanem az Istenre való odafigyelés, a vele
való kapcsolat megerõsítése. Sajnos ezen a
ponton szokott a mi gyakorlatunk ugyanúgy
félresiklani, mint Isten népének a gyakorlata
az Ószövetségben.

Nem csak Jézus ostorozta a farizeusokat, hogy
ne nyilvánosan éljék meg a böjtöt, hogy ne
emberektõl várjanak elismerést és jutalmat,
hanem a Mindenható Istennel kerüljenek szorosabb kapcsolatba, hanem már az Ószövetségi
próféták is megteszik ezt. Ennek talán legismertebb jelenete, amikor Ézsaiás próféta,
Isten parancsára, figyelmezteti a népet:
„Miért böjtölünk – mondják – ha te nem látod
meg, miért gyötörjük magunkat, ha te nem
akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon
is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sõt bûnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék,
nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a
magasságban.” (Ézsaiás 58: 3-5)
Számomra megdöbbentõen aktuálisnak hat,
amit Ézsaiás próféta a maga kora embereiõl
írt. Ha körbe nézünk, ugyan ezt tapasztaljuk
sajnos ma is. A böjti idõszak sem más mint a
többi. Bár vannak, akik komolyan veszik, hogy
lemondjanak bizonyos ételekrõl, és formálisan
megtartják a böjtöt, de a lelkület nem változik.
Mi magunk nem akarunk változni. Ahogyan
Püspök Úr a lelkészbeiktatáson is mondta,
benyújtjuk a számlát Istennek. Megtesszük a

magunkét és utána elvárjuk, sõt követeljük,
hogy õ is a kedvünkre tegyen. Nem közelebb
kerülni akarunk az Istenhez, hanem befolyásolni, az adósunkká tenni. És ha nem hajlik
erre, mi is feltesszük magunknak a kérdést,
hogy miért is böjtölünk?
Kép: pixabay

És sajnos ugyan ez a szomorú kép fogad bennünket, ha tovább olvassuk az idézett szakaszt.
A böjti idõszak sajnos nem hoz változást a hétköznapi életünkben. Az ember ugyan úgy ingerült és indulatos marad. Böjtben is képesek
vagyunk megsértõdni, vagy éppen megbántani
másokat, és egész kis apróságokon is össze
tudunk veszni.
De olyan jó, hogy a próféta nem csak ostorozza
a népet, hanem rajta keresztül Isten útmutatást is ad arról, hogy milyen is a neki tetszõ
böjt.
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a
bûnösen fölrakott bilincseket, kibontod a
járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! Oszd
meg kenyeredet az éhezõvel, vidd be házadba a
szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz,
ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elõl!
Akkor eljön világosságod, mit a hajnalhasadás,

és hamar beheged a sebed. Igazságod jár
elõtted, és az Úr dicsõsége lesz mögötted. Ha
segítségül hívod az Urat, õ válaszol, ha kiáltasz, ezt mondja: Itt vagyok!” (Ézsaiás 58: 6-9
Jól látszik ebben a szakaszban is, hogy a böjt
nem egy olyan dolog, ami csak nekünk jó. A
böjt, vagy pontosabban fogalmazva az Istennel
megerõsített kapcsolat mindenképpen meg
kell, hogy mutatkozzon az ember hétköznapi
életében. Mivel a böjt célja, hogy Istenre jobban figyeljünk, ebbõl egyenesen következik,
hogy jobban megismerjük nemcsak õt, de az õ
akaratát is. Ez a megváltozott élet a hívõ ember
sajátos jellemvonása, hogy mer ebben az elvadult, teljesen individualista világban más
lenni. Egyfajta szent naivitással élni, nem félve
attól, hogy a másik ember visszaél a jóindulatával. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy új
parancsolatot ad nekik, hogy szeressék egymást. Ha jobban megnézzük, ez annyira nem is
új dolog. Hiszen Ézsaiás is errõl beszél, hogy az
Istennek kedves böjt nem más, mint szeretni
és észrevenni a másik embert. Sajnos a mai
rohanó világban sokszor a hívõ emberek sem
veszik észre szenvedõ, elnyomott, szükségben
levõ embertársaikat. Éljük saját kényelmes
életünket, és ha úgy hozza az élet, bedugjuk a
fejünket a homokba.
Milyen jó lenne, ha a mostani böjtölésünket
Ézsiás próféta gondolatai alakíthatnák, és az
Istenhez közelebb kerülve, mi is azt kérdeznénk: mit akarsz Uram, hogy cselekedjem?
Áldásokban gazdag böjti idõszakot kívánok
mindenkinek!
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