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Az 1848-49-es szabadságharcra emlékeztünk

Március 15. a magyar történelem talán legjelesebb dátuma, amelyrõl évrõl évre hálás
szívvel emlékeznek meg a magyar emberek
az ország, illetve a világ minden részén.
Mint minden évben, így tartottuk meg ezt a
hagyományt az idén Szokolyán is.
A település intézményei, civil szervezetei az
ünnephez méltó módon készültek fel rá, hogy
felelevenítsék a 171 évvel ezelõtt lezajlott eseményeket és emlékezzenek a hõsökre, akik közül
sokan életüket adták a régen áhított magyar szabadságért. Az óvodás és iskolás gyermekek
mûsora, Dalárda, a Hársfavirágok, a Czibere
Táncegyüttes és Ligeti Orsi éneke nyomán elevenedtek meg elõttünk annak a néhány dicsõséges
napnak a történései, hogy élõvé és hatóvá tegyék

szívünkben azt az érzést, hogy mit is jelent
magyarnak lenni, mit is jelent mindent odaadni,
és önzetlenül feláldozni a hazáért, közösségért.
Némethné Pintér Csilla polgármester asszony
ünnepi beszéde is ezt az üzenetet erõsítette a
jelenlevõkben. Beszélt az összefogás erejérõl, a
hõsök iránti tiszteletrõl és arról, hogy mi, napjainkban élõ egyszerû emberek hogyan válhatunk
a közösségeink egyszerû hétköznapi hõseivé.
Az ünnepi megemlékezés keretében elhelyezték
az emlékezés koszorúit a márciusi hõsök ,és
Árkay Kantsur András emléktábláinál.
A Március 15-i megemlékezés keretében az idén
is lezajlott a már hagyománnyá vált és egyre
népszerûbb Nemzeti Sütiverseny is. A megmérettetésre tizenöten neveztek, ebben az évben már
átlépve kis falunk határait is, ugyanis a

tizenötbõl két nevezõ Vácról érkezett. Az elsõ
helyezést Tarné Rózsi néni Landerer szelete, a
másodikat Szentgyörgyiné Zsuzsi néni Márciusi
túrósa, a harmadikat Csomóné Ildikó, Márciusi
Fuvallat elnevezésû süteménye nyerte.
Különdíjat kapott ezen a megmérettetésen az
Börzsöny Gyöngye Óvoda Maci Csoportja a
Márciusi csodagolyók, Némethné Pintér Csilla
pedig a Szerelmeslevél Szendrey Júliának
fantázianevû nagyon finom süteményével.
Köszönjük mindenkinek aki munkájával, a
mûsorban való szerepléssel, a sütiversenyen
való indulással, illetve a jelenlétével megtisztelte
és méltóvá tette az ünnepet.

A Dalárda mûsora

A Hársfavirágok elõadása

Ligeti Orsi énekel

“Színpadon” az óvodások

Március 15. eseményeit idézték fel az iskolások

A Czibere Táncegyüttes produkciója
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Megújul több külterületi út
Április 23-val megkezdõdnek a VP3-7.2.17.4.1.2-16 „Szokolya külterületi úthálózatának komplex gazdasági célú fejlesztése
elnevezésû projekt keretein belül az alábbi
utak felújítási munkálatai. A projekt megvalósítási helyszínei 09/2, 05/1, 0264, 019/1,
0347, 0378/1 hrsz-ú utak.A fejlesztés során 5
út kõszórásos felújítást, míg a 09/2 hrsz —ú
út szilárd burkolattal történõ felújítást kap.

A munkák megkezdése elõtt az utak pontos
határvonalainak kitûzésére van szükség, mivel
a földutak tekintetében a nyomvonal sok esetben évrõl évre változik, eltér a földhivatali térkép koordinátáitól. Valamint a késõbbi területrendezési vitákat szeretné önkormányzatunk
elkerülni, illetve az ellenõrzõ hatóság is a földhivatali koordináták szerint fogja az
ellenõrzést megtenni. Kérjük a lakosság türelmét és megértését a munkálatok során, valamint kérjük a majd elkészült szakaszok esetében a különös körültekintést és figyelmet a
használat során. A felújítást követõen kérjük
túlsúlyos gépjármûvekkel ne közlekedjenek az
utakon, közös érdekünk az utak megóvása.
A téli rezsicsökkentés pályázat által az igénylõk
között kiosztásra került a tûzifa és a fa brikett
tüzelõanyag. A gázpalackot igénylõk augusztus
31-ig kaptak lehetõséget a COOP ABC-ben
palackcserére. Köszönjük a gázpalackot
igénylõk és a COOP kompromisszumkészségét
a bonyolítás kapcsán.
Május 11-én az életfa program keretében a
tavalyi évben született gyermekek örömére
elültetjük a 28 db díszfát, szívesen fogadjuk a
segítségeket. Köszönjük a Fõ utca ezen szakaszán lakók megértését és együttmûködését.
Várjuk a gyermekeket szüleikkel és reméljük, a
gondozásban is számíthatunk rájuk.
Május 25-én szervezzük a Mi Falunkért közala-

pítvánnyal és a Szalajka IKSZT-vel a Börzsönyi
Gyermek és Ifjúsági Sport- és Gyermeknapot,
melyre szeretettel várjuk az érdeklõdõket.
A Szalajka IKSZT vezetését 2019. április 15-tõl
az új intézményvezetõ megválasztásáig, megbízás keretében Tóth Zsanett látja el. Az intézmény változatlanul mûködik.
Május végére tervezzük a Liget utca hátsó
részének a felújítását, ezt a kivitelezõvel történt szerzõdéskötés után tudjuk pontosan
megmondani. Az utca lakóit idõben fogjuk
értesíteni. A pályázat része még a Pozsonyi köz
járda felújítása is, ez az óvoda elõtti tértõl a
sportpályáig szakaszt jelenti.
Szeretnék köszönetet mondani Bagyinszki
Istvánnak, aki a Cseh Péter Általános Iskolások
egy csapatának Nagymarosra jutásában segítségünkre volt. Igazgatónõvel közösen hálásan
köszönjük a gyermekek ingyenes szállítását.
Kérjük a lakosságot, hogy a tavaszi munkálatok
(fûnyírás, kapálógép) valamint az építkezések
során legyenek figyelemmel a környezetükre, a
nagy zajjal járó munkálatokat lehetõleg a korai
és a késõi órákban, valamint ünnepnapokon
ne végezzenek. Számunkra is fontos, hogy rendezettek legyenek az ingatlanok, de az utóbbi
idõben több panasz érkezett.
Továbbá kérjük, hogy a gépjármûveikkel a járdákon NE parkoljanak!
Felhívjuk figyelmüket a Szobi Egészségfejlesztõ
Iroda által javasolt szûrésekre, programokra.
Ezeket a hírdetõtáblákon, web- és facebookoldalunkon folyamatosan közzé tesszük. A
tájékoztatásuk szerint településünkön néhány
alkalmas Diabetes Klub kerül majd megtartásra.
Június 22-én Oldtimer veterán autók versenye
lesz a Dunakanyarban, melynek egyik állomása Szokolya. Az IKSZT-nél lesz a szokolyai állo-

Épül Szokolya Zöld Szíve
Iskolánkkal közös projekt a Szokolya Zöld
Szíve, az ökológiai szemléletû madárbarát
tan- és élménykert, melynek munkálatai
megkezdõdtek.

A Tankerthez a DDC Zöld Megoldás pályázatán
nyertünk 1,5 millió forintot, melyhez a SzokolyaWierden Egyesület is 500.000.-Ft támogatást biztosított.
Támogatásáról
biztosított
az
Agrárminiszter Úr is bennünket, ez még folyamatban van. A növényeket az Ipoly Erdõ Zrt. biztosítja majd. Elsõként statikust kértünk fel, hogy
megnézze a kert fölötti támfalat és a támfalban
lévõ kis szerszámtárolót, hogy alkalmas-e a terv
szerinti kialakításra, használatra.
Ezt követõen megkezdõdtek a munkák, kimérések, tereprendezés, a locsoláshoz elengedhetetlen vízelvezetés, a szintkülönbségek miatt kistámfalépítés, a nagy támfal fugázatának kijavítása, a szerszámos kivakolása, a fa anyag lefestése.

Köszönjük mindazoknak a támogatását, munkáját, akik önzetlenül a tervünk megvalósítása
érdekében segítségünkre voltak.
Ezzel párhuzamosan Laufer Tamás tanár úr
vezényletével az iskolás gyerekek nagy örömmel
készítik a kert információs tábláit.

A kertben minden osztálynak veteményes ágyása, palántanevelõje lesz. Továbbá két szabadtéri
foglalkoztató, meteorológiai mérõállomás, komposztáló helyek, kerti sütögetõ hely kerül kialakításra.
Reményeink szerint június 7-én átadhatjuk és
gyermekeink örömére és tudásának fejlesztésére
szolgál majd a Tankert.

Némethné Pintér Csilla
polgármester
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más, várhatóan 11 és 15 óra között érkeznek
ide az autók. Mindenkit szeretettel várnak a
szervezõk.
Szeretném megköszönni minden résztvevõnek
a március 15-i ünnepségen való szereplést, a
süteményversenyre való nevezést, továbbá a
szervezésben,
rendezésben
való
közremûködést.
Szeretettel gratulálunk Lózs Aranka Erzsébet,
Kertész Döme, Nagy Mira Dalma és Kovács
Nóra érkezéséhez a szülõknek. Kívánunk jó
egészséget és boldog szokolyai éveket a családoknak.
Némethné Pintér Csilla
polgármester

Anyakönyv

Születések:
2019.03.13. Lózs András és
lánya Aranka Erzsébet
2019.03.26. Kertész Zoltán és
fia Döme
2019.04.06. Nagy Mihály és
lánya Mira Dalma
2019.04.10. Kovács Péter és
lánya Nóra

Tõtös Krisztina
Pierer Mariann
Révész Dalma
Gombai Enikõ

Házasságkötés:
2019.03.17. Molnár Gábor és Shoch Keren
2019.04.06. Márton Mihály és Bõti Szilvia
Elhunytak:
2019.03.16. Kis István
Kubacsny Julianna
2019.03.19. Leczki László

Lászlóné

szül.:

Dobosné Szászi Ildikó anyakönyvvezetõ
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Az iskolában történt

Iskolai ünnepség március 15-én
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére rendezett községi ünnepségen, harmadik fellépõként adtak mûsort iskolánk ötödik osztályos tanulói. Az összeállítást vers- és
prózarészletek színesítették, melybõl az is
kiderült, hogy miért épp piros, fehér, zöld
nemzetünk lobogója. Büszkén köszöntem meg
osztályomnak a szereplésben nyújtott munkájukat dicsérettel, mert mind a tíz tanuló pontosan és odafigyeléssel lépett fel a nagyközönség
elõtt. Miután a koszorúzásban is segédkeztünk,
finomabbnál finomabb süteményeket kóstoltunk a "Nemzeti sütiverseny" jóvoltából. Ez
igazi jutalom volt a nap végén.
Laufer Tamás o.f.

A magyar költészet napja 2019
A korábbi évek hagyományát folytatva április
11-én ismét megemlékeztük József Attila születésnapján a költészet napjáról. A nyolcadik osztály közreműködésével „verserdõt” varázsoltunk az alsó szintre. A diákok kedvükre olvashatták a „lebegõ” verseket. S ha már költészet
napja, egyúttal megemlékeztünk egy kiállítással Ady Endre halálának 100. évfordulójáról is,
melyet projektmunka keretében szintén a
nyolcadikosok készítettek. Az iskolai programot rendhagyó séta követte. A flashmobban
József Attila: Születésnapomra címû dalát énekelve látogatta meg településünk óvodáját,
önkormányzatát, a Szent György Idõsek
Otthonát, postáját, abc-jét a „verskommandó”.
Diákjaink verseket szavaltak a helyszíneken.

A Föld napja minden nap
A Föld napja minden nap. Így szeretnénk átadni a gyermekeinknek azt a természeti tõkét,
melyet mi is megörököltünk a szüleinktõl,
ahogy õk is ajándékba kapták az õseiktõl. S ha
vigyázunk rá, akkor tovább adhatjuk, amíg a
Föld forog. Ezért kötelességünknek érezzük,
hogy felhívjuk az utánunk következõ generáció
figyelmét a környezettudatos életmód elsajátítására a környezeti fenntarthatóság érdekében.
Iskolánk 2019. április 24-26-ig fenntarthatósági hetet tartott, mellyel a már jól bevált környezeti nevelési modulokra építette a programokat
Laufer Tamás tanár úr. Az elõrelátó tervezés
egyik legjobb döntése az elõadók kiválasztása
volt. Laufer-Galambosi Zsófia tanító, aki maga
is nagyon jártas a természetes alapanyagokból
összeállítható, a közvetlen környezetünkben és
a mindennapi életünkben használatos cikkek
gyártásában, megmutatta, hogyan készítsünk
szappant, szúnyogriasztó folyadékot, természetes szájfényt. Hozott nekünk „afrikai” fából
kialakított fogkefét. Felhívta a figyelmünket a
háztartási hulladékok csökkentésére, pl.: a
saját készítésû vászon bevásárló táskák praktikus használatára, a smink lemosására anyagból készített pamacs alkalmazására és tisztítására, a természetes anyagú szivacs tököt, más
néven a luffa tök termését, mely kimosott szivacsos része kiváló súroló eszköz és kiválthatjuk vele a mûanyag mosogatószivacsokat. Zsófi
néni asztalkája telis-tele volt természetes alapanyagú holmikkal és illatszerekkel, melyeket
bátran ajánlok mindenkinek. Zsófi néni történetét és gondolatait szeretném megosztani
mindenkivel: „Évekkel ezelõtt egy családnál
dolgoztam, ahol az édesapa cége többek között
a folyóvizek mikromûanyag szennyezését vizsgálta. Felhívta a figyelmemet a minket
körülvevõ mûanyagok ránk esõ káros hatásaira. Feltûnt, hogy a szelektív hulladékos zsákunk mindig kétszer, háromszor annyi hulladékot tartalmazott, mint amit a hagyományos
szemétbe tett a család 2 hét alatt. Lázasan
keresni kezdtem a mûanyagot helyettesítõ
megoldásokat a háztartásomban. Nem kellett
messzire nyúlnom. Emlékszem arra, hogy
anyukám és a nagymamám, mielõtt elindultak
a boltba, fogták a kosarat, a necc-szatyrot, a
tojástartót, és csak ezután indultak útnak. A
felvágottat nem mûanyagba, hanem papírba
csomagolták: ha gyorsan hazaért az ember a
vásárlásból, akkor megúszta az ázott papírdarabkák lefejtését a kedvenc párizsiról. A gyerekek figyelmét arra szerettem volna felhívni,
hogy a mûanyag használata helyett van más
választásunk is. Igaz néha nagyobb odafigyelést
és elõkészületet igényel, de az ember és a FÖLDÜNK egészségének megóvása érdekében
nekünk is dolgoznunk kell azon, hogy megmutassuk gyermekeinknek a megfelelõ irányt a
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fenntartható fejlõdés jegyében. Ráadásul egy
mintás vászontáska mennyivel szebb és esztétikusabb, mint a műanyag reklámszatyor. Ha
elindulok vásárolni, mindig viszek magammal
saját dobozt vagy csatos üveget, s ezekbe kérem
a savanyúságot, amit a zöldséges kimér. És itt
jön a másik kérdés, hogy hol tudjuk ezt megtenni, mikor piac csak 2 településsel odébb
található heti egy alkalommal. A kismarosi
zöldségesnél és a boltban végtelenül kedvesek
és készségesek az eladók, nyitottak a problémára. A gyerekek számára összeállított
elõadásomat örömmel, nyitottan fogadták. A
mindennapi használati tárgyakra kaptak alternatívákat. Szívesen megfogták a termékeket,
meghallgatták, hogy mi mire való. Arra a kérdésre, hogy MIÉRT? Ne termeljünk felesleges
hulladékot!!! Erre már iskolánk legkisebbjei is
tudták a választ.”

Sárosné Nobik-Nagy Rita tanárnõ vezette a
levegõ szennyezettségének vizsgálatára kialakított mini labort, ahol a diákok cellux ragasztó
segítségével mintákat vettek a különbözõ
felületekrõl és feljegyzéseket készítettek. Herth
Béla tanár úr a játszótéren készített a tanulókkal madáretetõket, ill. fémdetektor segítségével
a homokozóban „felejtett” szemetet kutathatták. Vörös Zoltán és Hlavati Róbert tanár urak
segítségével forgalomszámlálást végeztek a gyerekek és kiszámolták a levegõszennyezõ gázok
mértékét. Mindenki számára meglepõ volt a
mérések eredménye. A hét vendégei voltak:
Enyedi Bettina, a Zöld Híd munkatársa és
Szvitacs Eszter biokertész. Mindketten a komposztálás és a helyes kertészkedés fortélyaira
hívták fel a figyelmet. Az emeleti zsibongóra
kialakítottunk egy mozit, ahol a “Volt egyszer
egy bolygó” címû filmet tekinthették meg diákjaink Barton Kati nénivel. Laufer Tamás tanár
úr nemcsak a jó szervezést tudhatja magáénak,
hanem a szívbõl jövõ kreatív mûvészetét, melylyel elvarázsolta a diákokat. Kedves olvasóink!
Az iskola elõtt megtekinthetik a színpompában
úszó halakat, melyeket Tamás bácsival festettek az alsós diákok. A felsõs tanulók ugyanitt
füvesítettek és fát ültettek. Tamás bácsinak
köszönhetõ az udvari totem oszlop ötlete, mely
szelektív hulladékgyûjtõként funkcionál. Az

utolsó napon minden osztály kapott egy-egy
növényhatározót és ennek segítségével fedezték
fel a környék ismert és különleges növényvilágát. Nagyon köszönjük ezt a tartalmas témahetet mindenkinek, és kívánom, hogy a Föld napját, április 22-t még nagyon sokáig ünnepelhessük.

ötletes munkáját, mellyel mindannyiunkból
elõhozta a bennünk szunnyadó gyermeket.
Keszericze Kármen

Keszericze Kármen és
Laufer-Galambosi Zsófia

Bolondos diáknap
Április 1-jén rendeztük meg a DÖK-napot. Nem
is kívánhattunk volna jobb idõpontot a fordított
nap alkalmából. Reggel a diákok az igazgató
asszonytól átvették az iskola kulcsát és birtokba vették az épületet. A nyolcadikos tanulókból
pillanatok alatt tanárok lettek, ki-ki a maga
kedvenc tantárgya és választott osztálya szerint.
A diákok élvezték a szerepcserét és vígan fogadták az új tanítási-tanulási módit 2 tanórán
keresztül. A nagy okulás után jöhetett a játék,
illetve a mozgalmas, fület és figyelmet igénylõ
csapatverseny, mely az osztályok között folyt. A
versengés témája a Marvel - és a DC-univerzum volt. Elõjöttek a különbözõ varázslatos
képességekkel bíró lények, hõsök, bosszúállók,
s mindenki, akit csatasorba lehetett állítani. A
feladatok nagyon változatosak voltak, a csapatok összeszedetten, egymást erõsítve, szoros
küzdelemben vívták csatáikat a finomabbnál
finomabb nap végi nyereményekért. Köszönjük
Sárosné Nobik-Nagy Rita tanárnõ precíz és
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mûködtek közre, akik a Szobi Zeneiskola kihelyezett tagozatának furulya szakos növendékei.
Pachelbel kétszólamú darabjával varázsolták el
a hallgatóságot. Az átadó ünnepség után fogadáson vettünk részt. Egy gyerek sem távozott
üres kézzel, meglepetésként mindegyiküknek
ajándékcsomaggal és egy-egy facsemetével kedveskedtek a szervezõk. Ezúton is köszönjük ezt
a nagyszerû lehetõséget!
Barton Zsoltné Kati néni

A Királyréti Oktatóközpont avatása
Királyréti Oktató és Kiránduló Központ avatása 2019. március 21-én iskolánk 5. és 6. osztálya részt vehetett az Ipoly Erdõ Zrt. meghívására egy erdei iskolai programon. Királyréten
Huszta Emma Anna intézményvezetõ, Nyíriné
Grósz Judit intézményvezetõ helyettes és
Barton Zsoltné osztályfõnök kísérete gyermekeinket. Az utazást is a cég szervezte, különjáratú vonattal jutottunk el a helyszínre, ahol
várt bennünket Pesek Gézáné Bea, a Kemencei
Erdei Iskola vezetõje. A gyerekek a foglalkozást
önismereti játékkal kezdték, arra keresték a
választ, hogy ki milyen fa lenne szívesen és
miért? Ezt követõen megvizsgálták, mi van a
„talpuk alatt”, milyen élõlényeken taposnak a
„zöldben” járva. A gyerekek megismerkedhettek a Börzsöny állatvilágának különlegességeivel. Bea néni ügyesen keltette fel a gyerekek
érdeklõdését, kitartó figyelemmel kísérték a
majd 2 órás bemutatót. Diákjaink tudása büszkeséggel töltött el bennünket, sokat tudtak a
témáról, de nem voltak restek kérdezni sem.
Többen azt sajnálták, hogy az erdészeti munkával kapcsolatos eszközök megismerésére már
nem maradt idõ. A Királyréti Oktató és
Kiránduló Központ avató mûsorában Avar
Réka, Petykó Luca, Veréb Petra negyedik, Nyári
Sámuel harmadik osztályos tanulóink

Nyílt nap az iskolában
2019. március 20-án nyílt napot tartottunk az
iskolában. Az osztályok tanulói izgatottan lesték a szüleiket, mikor érkeznek. A gyerekek
boldogan vezették be a termekbe a hozzájuk
érkezõket. Aki tehette több órát is meglátogatott. A tanórákon igazi családias hangulat uralkodott, hiszen a szülõk részeseivé váltak gyermekeik munkájának, ugyanakkor beleláthattak
a mindennapi életünkbe. Köszönjük a
szülõknek a látogatást!
Keszericze Kármen
E-ügyintézési lehetõség
Kedves Szülõk, Gondviselõk! Az alábbi linken
megismerkedhetnek a már iskolánkban is
mûködõ elektronikus ügyintézés részleteivel.
https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17760714

Labor vérvétel, kötözés otthonában!
Feszültségmentes, rohanás nélküli
egészségügyi szolgáltatások
már Szokolyán is!

Tel: 06-30-320-0461, www.vervetelhazhozjon.hu

Szokolyai Híradó - 2019. április

6
Benyomások a TeSzedd! kapcsán
a hely tényleg a világ egyik legszebbje lehessen –
szemét nélkül…

A kisgyerekes családok a Dózsa György út végétõl
indultak Királyrét felé, hogy a réten, a patak mellett és az úttest mentén minél kevesebb szemét
szennyezze a környezetet. Egy lelkes csapat
Királyrétrõl indult a falu felé, a legbátrabbak
pedig a régi dögkút környékét célozták meg.

150 zsákot, több konténert töltött meg a néhány
óra alatt összegyûjtött szemét: üdítõdobozok,
csokipapírok, vegyszeres flakonok, gumiabroncsok, régi sparhert stb. Szokolya messzirõl talán
valóban a világ egyik legszebb helye; közelrõl
azonban szemetes, koszos… Kár. Az elkeserítõ
helyzetet jól érzékelteti az alábbi beszámoló is:

Március 23-a talán az elsõ igazán szép tavaszi nap volt idén. A fények vibráltak, a téli
hideg után már csiklandozott a napsugár, és
a levegõben az az illat kavargott, ami csak
ekkor, kikeletkor köszönti a természetben
járót… Micsoda nap! Micsoda nap a világ
egyik legszebb helyén, Szokolyán! Micsoda
kezdete lehetett volna egy pikniknek, egy felszabadult bóklászásnak a hegyoldalon!
Lehetett volna…

De az a nap ezeket a reményeket nem váltotta
be. Reggel ugyanis majd’ hatvan szokolyai nem
piknikezni indult, hanem szemetet szedni. Nem
újdonság, a falu minden évben csatlakozik az
országos TeSzedd!-hez. Az egyeztetések, aláírások, zsákok, kesztyûk kiosztása (a program megszervezésében idén nagy segítséget jelentett
Szilágyi Artúr munkája, köszönet érte), és némi
elemózsia elropogtatása után az összegyûltek
három csoportban, háromfelé indultak, hogy ez

A mi népes csapatunk a dögégetõhöz vonult. A
hely múltjából adódóan számítottunk elhullott
állatokra is, ezért a kisgyerekkel érkezõ családokat inkább másik terepre irányítottuk.
Arra a döbbenetes látványra viszont, ami a
dögégetõ árkában fogadott minket, egyikünk
sem volt felkészülve! Sem lélekben, sem technikailag. Az elmúlt sok évtizedes szenny méterekben mérhetõ vastagságban borítja a talajt azon a
több mint száz méteres árokszakaszon, amelyet
bejárni még volt erõnk. A növényzettel benõtt
óriási halmokban azbesztes hullámpala, sitt,
több köbméternyi összegubancolódott bálamadmennyiségû
megszámlálhatatlan
zag,
mûtrágyászsák, bontatlan oltószeres fiolák,
gépjármûalkatrészek, gumiabroncsok, háztartási lomok, elektronikai hulladékok hevertek. A
mellettük talált pár koponya, állati maradvány
már szinte felüdülést nyújtott.

Négyórás megfeszített munkával sok platónyi
szennyet termeltünk ki ebbõl a kiapaszthatatlan
illegális lerakóból, az eredménnyel mégsem voltunk elégedettek. Csak a felszínt kapirgáltuk!
Mérhetetlenül dühösen, csalódottan, s leginkább
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lelkileg fáradtan tértünk haza. Köszönjük azoknak, akik harcostársaink voltak ebben a kilátástalan küzdelemben, s feláldozták szabadidejüket
mások piszkának eltakarítására! Érthetetlen,
hogyan vagyunk képesek saját életterünket
bemocskolni, tönkretenni, veszélyeztetni a gyermekeink egészségét, jövõjét…

Minden lehetséges eszközzel harcolni fogunk,
hogy az illegálisan lerakott hulladék gazdái
elnyerjék méltó büntetésüket!

TeSzedd! lesz jövõre is, egészen addig, amíg szemét is lesz. Tavasz is lesz. És talán nem hatvanan
lesznek a tettre készek, hanem százan! És, talán,
egyszer nem is szemetet szedni indulnak az elsõ
igazán tavaszi napon azokban a vibráló fényekben, hanem csak piknikelni…
Rendes Veronika

Tegyünk még egy lépést a jövõ felé!
a újra hasznosítható. Ám 49% még mindig a
lerakókra kerül. (A maradék 16%-ot energetikai
célra hasznosítják. Ezt mi ne tegyük otthonunkban!)

A szelektív gyûjtés tehát nagyon fontos, ám még
fontosabb arra koncentrálnunk, hogy saját háztartásunkban minél kevesebb hulladékot termeljünk. Minden terméket (és azok csomagolóanyagait is) érdemes teljes életciklusában
szemlélni: honnan származnak a gyártásához
szükséges alapanyagok; hogyan, milyen környezetterheléssel állítják elõ; hulladékká válva mi a
sorsa: lebomlik, vagy akár több ezer évig terheli
a környezetet…

Öröm látni, hogy egyre több ház elé kerülnek
ki a szelektív hulladékgyûjtõ zsákok a faluban, úgy tûnik, egyre tudatosabb a lakosság!
Bennem azonban, talán meglepõ módon, a
sok zsák szomorúságot is okoz. A fõ cél
ugyanis nem a szelektív gyûjtés kell, hogy
legyen, hanem a hulladék keletkezésének
megelõzése! Ennek jelentõségérõl és néhány
gyakorlati tanácsról szól ez az írás.

Ma Magyarországon évente 370–430 kg szemetet
termelünk fejenként. Ez országos szinten 3,74,5 millió tonna hulladékot jelent évente. És ez
csak a települési szilárd hulladék (TSzH), ami a
teljes hulladékmennyiség csupán 10%-a!
Örvendetes tény, hogy az elmúlt években a TSzH
mennyisége csökken (2011 óta 4 millió tonna
alatt van), az újrahasznosítás aránya pedig javul
a lerakáséhoz képest.

A TSzH-ról azért fontos beszélnünk, mert ennek
csökkentéséhez mi magunk is tevõlegesen hozzájárulhatunk. A TSzH részét képezi a szelektíven gyûjtött hulladék, amelynek elkülönített
gyûjtése és anyagában történõ hasznosítása ma
már a legtöbb helyen megoldott, így a TSzH 35%-

Példaként hadd álljon itt a visszaváltható üvegpalack és az egyszer használatos PET-palack teljes életciklusa során keletkezõ terhelés összehasonlítása. Az azonos térfogatú PET-palack élete
során mintegy 3-szor annyi energia „fogy el”, és
ugyanennyiszer több CO2 kerül a környezetbe,
mint visszaváltható társánál (10 használattal
számolva).
Hogy csökkenteni tudjuk háztartási hulladékunk
mennyiségét, mindenekelõtt át kell gondolnunk,
mi mindent vásárolunk vagy használunk
fölöslegesen, és mi az, amire feltétlenül szükségünk van. A boltba listával menjünk, válasszuk a
csomagolatlan vagy kevésbé (nem duplán) csomagolt termékeket, vigyünk magunkkal vászontáskát, dobozokat! A piacon, zöldségesnél nem
kell minden gyümölcsnek külön zacskó! Ha a
pénztárnál mérik, elég egyszerûen a kosárba
tenni, ha magunknak kell mérni, egy zacskóra
több címkét is ragaszthatunk. Ilyen egyszerû
módszerekkel rengeteget tehetünk a környezetért! A konyhai nyers hulladékokat és a kertben
képzõdõ hulladékokat komposztáljuk! A települési szilárd hulladék 35-38%-a biológiailag
lebomlik (a papírt nem számítva), ne hagyjuk,
hogy ez a lerakókra kerüljön! Amit lehet, gyűjtsünk szelektíven! A szelektíves zsákokba csak
tiszta palackokat, hulladékokat rakjunk! Az

üveggyûjtõbe szintén. Kisgyermekes családoknak
érdemes megfontolni a mosható pelenka használatát. Háziasszonyok kipróbálhatják a környezetbarát tisztítószereket (mosószóda, ecet stb.,
amelyekrõl egy késõbbi cikkben lesz majd szó).
Számláinkat kérjük elektronikus formában!
Ruhatárunkat ne gyarapítsuk felesleges darabokkal, részesítsük elõnyben a second hand boltokat! Rövid életû, olcsóbb termékek helyett
válasszuk a jobb minõségû, tartósabb társaikat!…
Hosszan sorolhatnánk, milyen sok aprósággal
járulhatunk hozzá a hulladék keletkezésének
megelõzéséhez! Fõ a tudatosság: minden vásárlásunk során gondoljuk végig, adott termék
milyen károkat okozott eddig, és fog még okozni,
és valóban szükségünk van-e rá.
5 dolog, aminek segítségével csökkenthetjük
hulladékmennyiségünket:

• bevásárláshoz vigyünk magunkkal textilszatyrokat, dobozokat,
• részesítsük elõnyben a csomagolatlan termékeket,
• komposztáljuk, amit lehet,
• váltsunk elektronikus számlákra,
• válasszuk a tartósabb, jobb minõségû termékeket!
5 dolog, amit kerüljünk, ha a hulladékcsökkentésre törekszünk:
• ne vásároljunk agyoncsomagolt termékeket,
• ne induljunk el beváráslólista nélkül a boltba,
• ne vegyünk többet semmibõl, mint amire feltétlenül szükségünk van,
• kerüljük a PET-palackos termékeket,
• ha már keletkezett: NE DOBJUK EL, vigyük el
a következõ szemetesig!

Tájépítészi mûhelymunka Szokolyán
A Szent István Egyetem Tájvédelmi és
Tájrehabilitáció
Tanszéke
ismét
mûhelymunkát szervezett Szokolyára.

A korábbi években zöldfelületi elemek felmérésével, illetve landart alkotás elhelyezésének
lehetõ ségével foglalkoztak a hallgatók. A mesterszakos tájépítész hallgatók ezúttal a település
kultúrtörténeti értékeire, és az erre alapozható
turisztikai fejlesztésre koncentráltak, a csoportos munka eredményeit posztereken fogják feldolgozni. A program keretében közös terepbejá-

rás és vacsora volt a község polgármesterével,
Némethné Pintér Csillával, illetve Rendes
Veronikával, a Településfejlesztési és Értéktár
Bizottság elnökével és Lucza Gergely alpolgármesterrel.

Dr. Boromisza Zsomboregyetemi docens, mb.
tanszékvezetõ oktatási és kutatási dékánhelyettesokleveles tájépítész mérnök, tájvédelmi
és élõvilágvédelmi szakértõ SZIE Tájvédelmi
és Tájrehabilitációs Tanszék
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Ungváriné Szvitacs Eszter
SzÖKOlya-csoport
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Elkészült a királyréti kirándulóközpont

Már nagyon vártuk, hogy megnyissa kapuit a
királyréti kirándulóközpont, hisz maga az
épület már jó ideje kész és a vizesblokk rész
is használat alatt van.
Az ünnepélyes átadón március 21-én Kiss László
vezérigazgató úr köszöntötte a megjelenteket,
majd dr. Nagy István agrárminiszter és Rétvári
Bence országgyûlési képviselõ köszöntése és a
szokolyai Általános Iskola növendékeinek kis

koncertje után mindenki megcsodálhatta a szép
és igényes épületet, melyben egy igazán tartalmas helytörténeti kiállítást csodálhatnak meg az
érdekõdõk. Az épületsor végén büfé és ajándékbolt várja a látogatókat.
Szeretettel ajánlom minden szokolyai lakónak
is, hisz sok új információval gazdagodhatnak a
kiállítás megtekintése során.
Köszönjük az Ipoly Erdõ Zrt-nek ezt a magas
színvonalú fejlesztést, hogy Királyrét nagy

erõkkel halad a megújulás útján. Már csak az
idevezetõ útnak kellene megújulni, ennek érdekében minden létezõ fórumot és lehetõséget
megragadunk. Reméljük, az illetékesek is megtesznek mindent annak érdekében, hogy
mielõbb forrást biztosítsanak hozzá.
Némethné Pintér Csilla
polgármester

Nagypénteki keresztállítás a Nagy-Kõ-hegyen

Nagypénteken váci piarista diákok, tanárok,
szülõk, barátok állították fel a lucfenyõbõl
ácsolt új keresztet a régi helyén a szokolyai
Nagy-Kõ-hegy 383 m magas csúcsán. Több
mint 40-en kapcsolódtak ahhoz a keresztúthoz, amelyet Avar Zsombor szülõ (5.A) ötlete
nyomán Kalász Ákos igazgató úr szervezett.
A hegytetõn lévõ egykori kereszt töve elkorhadt, így a viharos téli szél kidöntötte. Tövis
Laci bácsi, iskolánk asztalos mestere készítette a mûhelyben azt, ami immár a
hegytetõn várja az arra kirándulókat, zarándokokat.

Nagypéntek reggelén több mint 40-en gyûltünk
össze a hegy lábánál a vasút völgyében. A keresztút 14 stációját imádkozva férfiak és fiúk felváltva vitték a súlyos keresztet a hegyre.

Résztvevõk:
Aradi László, Avar Kincsõ, Avar Koppány, Avar
Réka, Avar Zsombor, Boruzs Laci, Boruzs Luca,
Csillár Zsuzsanna, Daróczi Kata, Elekes
István, Halász Attila, Juhász Gábor, Kalász
Ákos, Kalász Julcsi, Kalász Lõrinc, Kalász Nóri,
Kata Márk, Király Bálint, Király Katica, Király
Zsóka, Kiss Róbert, Komjáti Béla, Komjátiné
Bartos Nóra, Kovács Magor, Kovács Õrs, Kovács
Zsófi, Menyhárt Gellért, Mocskonyi Boró, Pálfi
Kinga, Pálinkás János, Petõ Gábor, Petõ Rézi,
Szabó Eszter, Tövis Laci bácsi és felesége,
Ulicsák Anna, Ulicsák Tamás, Vasas Réka,
Vasvári Hunor, Vasvári Magor
Képek és szöveg: https://blog.vac.piarista.hu/

Megrázó élmény volt kereszttel a vállon lépni a
meredek hegyi úton. A keresztút állomásainál
közösen imádkoztunk, elmélkedtünk a szenvedõ
Krisztus utolsó óráinak eseményeit felidézve.

A keresztet felállítása után a kicsik is kivették a
részüket a a szép eseménybõl. Friss virágokat
szedtek és vittek a kereszt tövéhez. A kereszt
lábához emléktáblát is elhelyeztünk, amit
Gyõrffy-Kovács Adrienn tanárnõ készített.

A hegyrõl lejõve a Kalász-házban tejfölös-tárkonyos pityóka leves, böjti ebéd várt mindenkit.
Este ki-ki otthon vett részt a nagypénteki csonkamisén.
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A teljes lemondástól az örömteli bizonyosságig

A Bibliában mind a négy evangélista beszámol arról, hogy mi történt azon a vasárnapon, amikor Jézus Krisztus legyõzte a halált
és feltámadt a sírból. Az a változás, ami
követõinek az életében végbement nem
magyarázható semmi mással, minthogy
valóban találkoztak a halálból visszatért
Mesterükkel.
Nagypénteken a tanítványok összeomlottak.
Júdás elárulta Jézust, majd öngyilkos lett, Péter
háromszor tagadta le õt, a többiek pedig elme-

nekültek. Bezárkóztak egy szobába és tanácstalanul várakoztak. Az asszonyok fájdalma mérhetetlen volt. Jézust, akit annyira szerettek, látták
meghalni a kereszten. A reménytelenség, a csalódottság, a gyász fájdalmával indultak el azon a
hajnalon a sírhoz.
Elképzelhetõ, hogy ez a leírás most éppen rád
illik, kedves olvasó? Talán a te szívedben is szomorúságot, gyászt, fájdalmat érzel, feszítenek a
megválaszolatlan kérdések, vagy a megélhetés
gondjai nyomasztanak?
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Annak az elsõ húsvétnak a hajnalán minden
megváltozott. Jézus legyõzte a halált, a bûnt, a
poklot és feltámadt a halálból. Megjelent az
asszonyoknak, majd a tanítványoknak. Elvette
félelmüket, reményt és hitet adott nekik, bizonyságot az igazságról, az örök életrõl. A találkozás
hatására eltûntek a rossz érzéseik, és betöltötte
szívüket a valódi öröm. Új életcélt kaptak,
elmondani minden embernek a jó hírt: van
megbocsátás, van újrakezdés, van értelme az
életnek, és létezik mennyország.
Ez a változás mindannyiunk életében megtörténhet. A feltámadt Jézussal ma is lehet találkozni. õ
ma is keresi az elveszetteket, hogy megmentse, a
megtört szívûeket, hogy meggyógyítsa, a bûneik
miatt gyötrõdõket, hogy megszabadítsa.
Van egy népszerû keresztény dal, melynek szövegrészlete így szól: "Mivel õ él, boldogan élhetek...". Ezt a boldogságot tapasztalták meg Jézus
feltámadásának akkori és mostani tanúi.
A húsvét tehát nem a locsolkodásról, a nyúlról, a
piros tojásról, a sonkáról szól, hanem az élet
gyõzelmérõl a halál felett. A te életedben is megtörténhet ez a csoda, csak higgy az Úr Jézus
Krisztusban, bízd rá életedet, terheidet,
bûneidet!
Merényi Zoltán
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Felelõs kiadó: Szokolya Község Önkormányzata, 2624 Szokolya, Fõ utca 83. Telefon: 27/581-130
Fõszerkesztõ: Révuti Norbert, telefon: 0670/427-63-68
A szerkesztõség tagjai: Bella László, Gyurik Gyula, Homoki-Nagy István, Lisoczkiné Kata Mónika, Lucza Gergely, Némethné
Pintér Csilla, Tarcsyné Lengyel Magdolna.
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk, kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza.
A cikkleadás határideje: minden páros hónap 20. napja. E-mail: szokolyaihir@gmail.com
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