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A cél: magas színvonalú
kommunikációs szolgáltatás
Jó hírt szeretnék közölni a kedves lakosokkal. A Digi Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
igazgatójával Kovács Zsolt úrral és a
sóskúti területért is felelős Orosz Zoltán úrral tárgyalást folytattunk annak
érdekében, hogy a szolgáltató minél
előbb bekapcsolódhasson a helyi ellátásba.
Ennek a tárgyalásnak az alapját az
határozta meg, hogy végre a hatóságok engedélyezték az optikai kábel
átvezetését az M7-es autópálya alatt.
Ezek a munkálatok meg is kezdődtek.
Az előző tájékoztatóban leírt körvezeték, mely Biatorbágy felől éri majd
el Sóskutat, csúszásban van, az M1-es
autópálya alatti átvezetés kivitelezésének késedelme miatt. A Zsámbékról
átvezetett kábel központja Biatorbágy,
mely központ megvalósítására így
még várnunk kellene. Ezért kérésemre
megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy
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a szolgáltató alközpont sóskúti elhelyezésével már meg tudná kezdeni a
szolgáltatást. Ezt az ajánlatot a jelen
lévő urak elfogadták és a helyszíni
szemlén megjelölt területet kiválónak
tartanák az alközpont elhelyezésére.
Nagyon remélem, hogy az akadályok elhárulása után, hamarosan már
egy nagyon magas színvonalú és a jelenleginél jóval olcsóbb szolgáltató lép
Sóskút területére.
A tárgyalások során további kérdések is felmerültek, melyre igen
kedvező most már írásos válasz érkezett. Ez pedig azt jelenti, hogy Sóskút
közintézményeinek ingyenes internet
szolgáltatással, ingyenes TV szolgáltatással és a kiépítése után, bár ﬁzetős,
de magas színvonalú telefonszolgáltatással látnak el bennünket. Külön
kérésemre, kamerarendszer jelátvitelének biztosítása a településen belül
a hálózatukkal lefedett részeken is a

lehetőségünkre fog állni, az írásban
leírtak, hogy a szolgáltatások mennyisége határozná meg a díjmentességet,
vagy azok kedvezményes díjazását,
azt jelenti, hogy 10-15 kamera teljesen ingyenes szolgáltatását biztosítják
számunkra. Nem várhatjuk el, hogy
akár több száz kamera is ingyenesen
üzemelésre kerüljön.
A rendőrségi többszöri megbeszélések és kérésemre kapitányi helyszíni bejárásán megállapítottunk, hogy
Sóskút területe az ingyenes 10-15
kamerával bűnügyileg tökéletesen
lefedhető. Megbeszélésünkön a kérésemnek megfelelően részleteztük a
kamerarendszert is, melyhez a szolgáltató mind műszaki tartalmáról,
mind annak darabszámáról szakmai
véleményt fog adni, és olyan vállalkozásoknak az elérhetőségét is biztosítja
számunkra, akikkel ők az előző években maximálisan elégedettek voltak.
Mivel az utóbbi időben egyéni felajánlások is megjelentek az interneten
ezzel kapcsolatban, egy-egy kamera
biztosításáról, ezeket a felajánlásokat
általam megköszönve a szolgáltató az
egységes kamerarendszert javasolja,
mert a különböző kamerák szervízelése, karbantartása, összehangolása sokkal több problémát eredményezhet.
A felajánlást köszönjük, mivel szakember által történt ez, ezért szeretném,
megkérni, hogy szakmailag segítsen
a kamerarendszer majdani tervezésében és kivitelezésének ellenőrzésében.
Remélem a következő hónapokban,
amennyiben a képviselő-testület pénzt
biztosít rá, úgy akár még ebben az évben megvalósulhat annak kiépítése.
König Ferenc

Sóskút Önkormányzatának lapja • Megjelenik évente 10 alkalommal, 1500 példányban Lapzárta: minden hónap 5-én. • Kiadja Sóskút
Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
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Önkormányzati hírek

Képviselő-testületi határozatok
57/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
1. Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti víziközmű vagyon vagyonértékelését, mind a közműves ivóvízellátás,
mind a közműves szennyvízelvezetés vonatkozásában az azonos működési területen
lévő többi tulajdonostárssal – Érd, Törökbálint, Tárnok, Diósd, Sóskút, Herceghalom,
Pusztazámor, Remeteszőlős önkormányzataival – együttműködve, megállapodás
keretében végzi el, melynek értelmében
meghatalmazza Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzatát, hogy nevében a teljes működési területre egy közbeszerzési eljárás
keretében válassza ki és bízza meg a vagyonértékelést végző személyét. A vagyon
értékelésére irányuló megbízási szerződést
a tulajdonostársak együttesen, egy vagy –
részajánlat esetén (csak közműves ivóvíz
víziközműre vagy csak közműves szennyvíz víziközműre irányuló részajánlat) – két,
többoldalú szerződés keretében kötik meg a
kiválasztott személlyel.
2. A tulajdonostársak a víziközmű vagyon értékelését végző személyére kiírt
közbeszerzési eljárás költségeit a víziközmű-szolgáltató társaságban meglévő
tulajdoni hányaduk, míg a vagyonértékelés díját – a határozat 1. számú melléklete
szerinti - a tulajdonukban lévő víziközmű
vagyon hosszának arányában viselik.
3. A vagyonértékelés díja az elkülönített Vízügyi Építési Alapból kerül ﬁnanszírozásra.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjaiban
foglalt tartalommal a tulajdonostársak közötti együttműködési megállapodást aláírja.
Határidő: az együttműködési
megállapodás aláírására 15 nap
Felelős: polgármester
58/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Ösztöndíjpályázatokat elbírálta és az alábbi döntést hozta:
Szilágyi Zalán – Országos Diákolimpia
2019. május 11. judo sportág 9. helyezett
– 15.000 Ft
Szilágyi Koppány – Országos Diákolimpia 2019. május 11. judo sportág ezüstérem – 15.000 Ft

Bihari Attila – Európa Bajnokság 2019.
május 25-26. karate sportág aranyérem –
100.000 Ft
Bednarik Lőrinc – Európa Bajnokság
2019. május 25-26. karate sportág ezüstérem – 75.000 Ft
összegű ösztöndíjban részesíti. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ösztöndíj kiﬁzetésével kapcsolatos szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
59/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére 200.000 Ft támogatást nyújt a Sóskút Római Katolikus
Plébánia részére a nyári hittantábor megszervezéséhez. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
60/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére 200.000 Ft-tal
támogatja az iskolai nyári tárbor megrendezését Balatonfenyvesen. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.
61/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére 200.000 FT támogatást nyújt az iskolai graﬁkai tábor
megszervezéséhez. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
62/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére 250.000 Ft-tal
támogatja a Dimbes-Dombos Óvoda
Svédországi szakmai utazását. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a szükséges intézkedések megtételére.
63/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képvise-

lő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 83. § (2) d) pontjában
biztosított hatáskörében a törvény 25. § (7)
bekezdése, valamint IV. melléklete alapján
úgy dönt, hogy az önkormányzat fenntartásában lévő, hatcsoportos, Dimbes-Dombos Óvodában a 2019/2020. nevelési évben
hozzájárul a maximális létszám 20%-kal
történő túllépéséhez. Azaz a 2019/2020-es
nevelési év tekintetében a csoportok száma
6 csoport, csoportonként 30 fővel. A maximális gyermeklétszám az alapító okiratban
rögzítetteknek megfelelően 180 fő.
Felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
64/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, külterület 034/7. hrsz-ú
ingatlant Keztyűs Józsefné kérelmére ingyenesen tulajdonába adja, azzal a feltétellel, hogy a tulajdonba adással felmerülő
minden költséget Keztyűs Józsefnének
kell viselnie. Köztudomású tény, hogy az
ingatlant már 1997-óta Keztyűs Józsefné
birtokolta, sajátjaként használta, tartotta
karban, majd felújította.
65/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a Pusztazámor
Községi Önkormányzat a Sóskúti Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi működéséhez 19.902.000 Ft hozzájárulást ﬁzessen.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket.
66/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére a VE-DE-KŐ
Kft. árajánlata alapján a Vadász utca Bajcsy-Zsilinszky és Jókai utca közötti szakaszán 2.800.000 Ft-ért járdát épít. Azzal
a feltétellel, hogy a Belügyminisztériumi
pályázatból épülő járdák sorrendben elsőbbséget élveznek. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.

Önkormányzati hírek

67/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhatalmazza a polgármestert, hogy az Orgona u. 1. szám alatti
Sóskút Fruct telephelyén található Kúria
épületének közös felújításával kapcsolatban kezdeményezzen tárgyalásokat az
épület tulajdonosaival. Kutassa fel, hogy
az épület felújításának milyen lehetőségei
vannak és ennek nagyságrendileg milyen
pénzügyi vonzata lenne.
68/2019. (V.28.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sóskút Fejlesztési Program”
előzetes megvalósíthatósági tanulmánya
alapján részletes költségbecslés készítésére
ajánlatkérést indít. A bírálati szempont a
legolcsóbb ajánlat. Az önkormányzat fenntartja a jogot az ajánlatkérés indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az ajánlattételi eljárás lebonyolítására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

dapest, Magyar u. 36.). Felhatalmazza a
polgármestert, hogy kösse meg a nyertes
ajánlattevővel a szerződést az ajánlatban
megjelölt 14.800.000 Ft + ÁFA áron.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
73/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja
a Képviselő-testület 2019. évi II. féléves
munkatervét.
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. évi II. féléves munkaterve
Javasolt napirendi pontok

71/2019. (VI.8.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Agárdi Popstranddal
Együttműködési megállapodást köt és
támogatja a nyári rendezvényeit, amiért
az Agárdi Popstrand a sóskúti lakosok részére 50%-os kedvezménnyel belépőjegy
vásárlást és korlátozott számban tiszteletjegyeket biztosít. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
megállapodások aláírására.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
72/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Sóskút Fejlesztési Program”
előzetes megvalósíthatósági tanulmánya
alapján részletes költségbecslés készítésére indított ajánlatkérést érvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja. A nyertes
ajánlattevő a TSPC Mérnökiroda Kft.
(9011 Győr, Ezerjó u. 10., Iroda: 1053 Bu-

76/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Képviselő-testülete a
közterületek fokozottabb felügyelete érdekében az Érdi Rendőrkapitánysággal
kötendő együttműködési megállapodás
keretében szabadidős rendőröket bíz meg
az önkormányzat saját költségvetése terhére. A feladatra 2018. július 1.– 2019. június 30. közötti időszakra bruttó 3.000.000
Ft-ot különít el. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a szükséges
megállapodás megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
77/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat

Augusztus 26.
(hétfő)

1./ Előterjesztés a Helyi Választási
bizottság tagjainak és póttagjainak
megválasztására.
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző

Szeptember
16.
(hétfő)

1./ Beszámoló a Dimbes-dombos
Óvoda 2018/2019. nevelési évről
és a 2019/2020 nevelési év
indításának tapasztalatairól.
Előadó: Kovács Károlyné
óvodavezető
2./ A képviselő-testület
bizottságainak az önkormányzati
ciklust lezáró beszámolója
Előadó: a Pénzügyi, Szociális
és Településfejlesztési bizottságok
elnökei

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Temető utca 19. szám alatti ingatlan
tulajdonosával kezdeményezzen tárgyalást
arra vonatkozón, hogy amennyiben az önkormányzat az ingatlant megvásárolná, a
tulajdonos az értékbecslés elkészítéséig az
ingatlant nem adja el másnak.
Amennyiben a tulajdonos az értékbecslés elkészítését hajlandó megvárni, a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékbecslést rendelje meg.

Október

A 2019. évi általános önkormányzati
választáson megválasztott
képviselő-testület alakuló ülése.

78/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat

November 25.
(hétfő)

1./ Előterjesztés a Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzata
felülvizsgálata eredményének
megállapítására.

December 16.
(hétfő)

1./ Közmeghallgatás
2./ Előterjesztés az önkormányzat
2019. évi költségvetésének
módosítására.

70/2019. (VI.8.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzata a 2019.
évre a víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek támogatására pályázatot nyújt be.
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74/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2019.(V.28.) sz. határozatát a következők szerint módosítja.
A járdaépítésre felhasználható összeg
4.801.438 Ft. A határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
75/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dimbes-Dombos Óvoda és
a Közös Önkormányzati Hivatal között a
gazdálkodási feladatok elvégzésére kötött
megállapodást a jelenleg hatályos előírásoknak megfelelően újítsa meg.

A képviselő-testület a soron következő
ülésre a településen lévő sóskúti építészeti
hagyományokat őrző épületek listáját öszszeállítja.
79/2019. (VI.17.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, vállalja, hogy az
önkormányzat költségén a sóskúti 787 és
786 hrsz. előtti ingatlanokon a lakóépület
előtti kis bejárattól kitakaríttatja az árkot a kis patak árkáig. A kis bejáratot és
a kocsibejárót áteresszel kiépítteti azzal
a feltétellel, hogy az ingatlan tulajdonosa
megszünteti a kisbejáratnál a házról oda
történő csapadékvíz elvezetését. Feltétel
még, hogy a tulajdonos további igényeket ne támasszon. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ideértve
a szükséges megállapodás megkötését a
tulajdonosokkal.
dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester
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Öreghegyi útépítések
Településünk külterületi útjain az
elmúlt évek időjárása – a heves felhőszakadások – jelentős kárt okozott.
Ezeknek a helyreállítása, javítása már
az elmúlt évben is megkezdődött, öszszefogva az ott élő lakossággal. Ezt a
munkát a Sóskúti Öreghegyért Egyesület fogta össze, hivatali segítséggel. A munkákat lehetőségeinkhez és
időnkhöz mérten próbáljuk elvégezni.
Részemről minden támogatást megadva a civil kezdeményezésnek. Ezért
is ért meglepetésként, Mészáros József
képviselő úr egy interneten leírt hozzászólása. Ebben a képviselő úr hivatkozik a 131/2018. (IX.25.) sz. határozatra:
KIVONAT
Készült a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Képviselő-testület 2018. szeptember 25-ei
ülésén hozott határozatokból

131/2018. (IX.25.) sz. képviselőtestületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút, Öreghegyi utak
rossz állapotával kapcsolatos lakossági
útjavítási kérelmek tekintetében keresi
azt a megfelelő műszaki megoldást, ami
a nehezen járható utcákban tényleges és
tartós megoldást nyújtana azok javítását
illetően. A szükséges javítási munkálatokat a megfelelő műszaki megoldás is-

meretében áll módjában elvégezni.
A képviselő úr leírta, hogy a testület partner az utak rendbetételében és
csodálkozik, hogy az egyesület szervezésében útfelújítás folyik, mert az
ilyen szervezés már megvétózásra került a Széles utca esetében. És felhívja
az egyesület ﬁgyelmét, hogy ne csak
egy oldalról informálódjanak. A 131-es
határozat semmilyen pénzről nem döntött, csak elvi ajánlást tett. Ezek után az
Öreghegyen lakó egyesületi tagok végigjárták az utakat, felmérték azoknak
az állapotát. Ennek végeztével megkerestek és közösen is végigjártuk a problémás szakaszokat. Mindezek után az
egyesület vállalkozókat keresett meg,
ajánlatkéréssel, a felmért utak javítására. A képviselő-testület elé az egyesület

Az önkormányzat által biztosított osztályozott mart aszfalt

elnöke Ács Bálint által beadott árajánlat került, melynek összege 3.705.000
Ft+ÁFA. Az egyesület kapott még más
árajánlatokat is, a helyszínen járt vállalkozóktól, 12,5 millió Ft +ÁFA és
14 millió Ft+ÁFA összegekre. Ez egy
összességében 1 km-es nyomsáv betonozást jelentene a kritikus domboldali
utak járhatóvá tételére. (Harangláb, Orbán, Forrás, Pincesor, Naspolya és más
utcák kritikus szakaszai.)
Az egyesületi tagokkal azért döntöttünk a betoncsíkos útjavítás mellett,
mert ők is és én is több helyen a környékbeli településeken vizsgáltuk az
ilyen domborzati viszonyok melletti útjavításokat. Én is több településen vizsgáltam a megoldásokat (Remeteszőlős,
Budapest-Rózsakert, Biatorbágy – Ürgehegy, Peca tó) és jelen pillanatban a
költségvetésünk ismeretében ez a megoldás tűnik a legjobbnak és leggazdaságosabbnak. Ismerek a biatorbágyi
Peca tónál olyan utat, ahol ezt a megoldást több évtizede készítették és mind
a mai napig használható. Nem mellékesen az ott lakókkal beszélgetve, ők sem
különleges extra kívánságokkal álltak
elő (díszburkolatos, vagy aszfaltút, ami
persze nem extra) hanem az a kívánságuk, hogy normális körülmények között haza tudjanak menni.
A képviselő-testület a beadványról
nem hozott döntést, amin én nem is csodálkozom. Ezek a területek és ezeknek

Önkormányzati hírek

a fejlesztése a testületi üléseken már az
elmúlt években is különböző negatív
hozzászólásokkal kapcsolódott, például: „minek jöttek ide, tudták, hogy
hová jönnek, külterületen laknak”, újabban már az adóbeﬁzetésekkel is kérdés
merült fel, de akár egy-egy képviselő
hozzászólása is jelzi (ha újra beterjesztitek, én akkor sem fogom megszavazni), hogy problémás a helyzet. Ezért is
örültem a hétvégi egyesületi szervezésű
kátyúzásnak, ahol egy képviselő is megjelent, ha még rövid időre is. Így saját
szemével győződhetett meg róla, bizony
igazak azok a bejelentések, hogy gépkocsi aljak szakadnak le, vagy jobb esetben a lakók lent hagyják a járművüket
és gyalog közelítik meg lakóhelyüket.
Én továbbra is támogatom és személyes
ﬁzikai munkámmal részt veszek azokon
a felújításokon, amit az ott élő lakosok
kezdeményeznek. Ez így volt már tavaly
is és az idei évben is. Nagy örömömre szolgál, hogy a tavalyi év többszöri
kátyúzásai után, ahol néhány ﬁatal mellett pár nyugdíjas vett részt, az ideinél
már óriási létszámban a ﬁatalok is megjelentek, hogy lakhelyüket lakhatóvá
tegyék. Szeretném külön megköszönni
Jordáki Zoltán öreghegyi lakosnak,
hogy teherautójával a munka során végig rendelkezésre állt és szeretném még
ugyanezt a köszönetet mondani Kovács
János helyi vállalkozónak, aki markológépével és emberével is hasonlóan végig
részt vett a munkálatokban. És mindkettőjük tették ezt ingyen. Köszönet mindenkinek érte.
Képviselő úr az internetes hozzászólásában bár nem nevezett meg, de
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említette, hogy a Széles utcai ilyen kezdeményezés megvétózásra került. Én
soha semmilyen lakossági kezdeményezést nem vétóztam meg, sőt meszszemenőkig támogattam és támogatok,
ha az ésszerű, gazdaságos, törvényeket
betartó és a környezetet nem szennyező dolog. A Széles utcai kezdeményezés leállításának okait a mellékelt fényképekkel szeretném alátámasztani és a
MOL által közzétett tájékoztatóval:
„A kenőanyagokban a felhasználás
során szennyeződések halmozódhatnak fel, amelyek az egészségre, környezetre nézve kockázatot jelentenek.
Egy liternyi fáradt olaj egymillió liter
édesvizet, azaz körülbelül 50 ember évi ivóvízkészletét változtathatja
szennyvízzé. Vízbe kerülve, annak
tetején szétterülve megakadályozza az
oxigénáramlást, s így súlyos károkat
okozhat a növény- és állatvilágban.”
A Széles utcai útjavításnál a beterjesztő elmondta:
„Nem fogja lehordani, mert ezt nem
mi fogjuk lapáttal eldolgozni, hanem
olyan szakember, aki amúgy is ezzel
foglalkozik, munkagéppel, meglocsolva fáradt olajjal.” (2018. szeptember
25-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből)

Tisztelt Öreghegyiek!
Ha én ezt a beterjesztést nem vétózom
meg, hanem aláírom, akkor azt a vízbázist, amely Budapest gyógyvizeit is
táplálja, engedem veszélyeztetni. Egy
súlyos környezeti katasztrófa esetén
ezért még börtönre is ítélhetnek. Tu-

dom, ennek még többen örülnének is.
De ahhoz a mennyiségű anyaghoz,
amiről szó volt, az összetapadáshoz
több száz liternyi fáradt olaj szükséges. Ez azt jelenti, hogy akár több
száz millió liter vizet szennyeztünk
volna meg. Az összes hegyen lévő
kútnak a vizét ihatatlanná, használhatatlanná tettük volna. Elnézést kérek,
én ezt nem engedélyezhettem. Azt
az anyagot, amivel most az egyesület
a kátyúzást végzi én személyesen a
tavalyi évben is már és az ideiben is
Székesfehérvárról a Bitunova cégtől
szállítom a környezetvédelmi tanúsítványával együtt. Ez egy vizes bázisú
kötőanyag, aminek meg van a tanúsítványa. Úgy gondolom a két kátyúzás
között ez óriási különbség. Az is különbség, ami a fényképeken is látható,
hogy amit Bálinték beépítenek mart
aszfaltot, mind színében, mind összetételében teljesen más, mint amit az
önkormányzatunkkal a Széles úton ki
akartak ﬁzettetni. Döntsék el Önök a
fényképek alapján, hogy az a szemetes
anyag, amely többe került volna az önkormányzat számára – mint, amit mi
rendeltünk és hoztunk – alkalmas-e a
jó minőségű út készítéséhez.
Örülök, az öreghegyi összefogásnak és annak, hogy már a következő
hetek-hónapok felújítási, javítási munkájára is szervezés történik és ezek a
munkák szakszerűen vannak és lesznek elvégezve. Továbbra is támogatom
azt az összefogást, ami Öreghegyen
megkezdődött.
König Ferenc
polgármester

Ezt az anyagot szerette volna kifizettetni
az önkormányzattal az egyesület
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Válasz egy kérdésre
Kátyúzásunk során megállt mellettünk
egy luxusautó lehúzott ablakkal és a kihajoló ﬁatalember az alábbi kérdést tette
fel nekem: Mikor lesz itt aszfaltút már,
hiszen naponta járok Budapestre és látom az ipari park egyre bővülő számú
csarnokait, hol van a bevétel ebből?
Engedjék meg nekem, hogy ne én
válaszoljak rá, ezért kedves kollégám
Gromon István Pilisvörösvár polgármester egy régebbi cikkét idézem.
„Miért kell helyi adót ﬁzetni?
A törvényhozói szándék már a rendszerváltásakor az volt, hogy az önkormányzatok önállóságának gazdasági
alapját részben a helyi adók teremtsék meg. Az állam azonban még kb.
másfél évtizeden át (egészen 2006-ig)
úgy támogatta az önkormányzatokat,
hogy a helyi adók kivetésének kényszere nem volt erős. Ezt kihasználva a
mindenkori képviselő-testületek többé-kevésbé igyekeztek megkímélni
polgártársaikat a helyi adóktól.

Csökkenő központi bevételek
Egy idő után azonban az állam elkezdte csökkenteni az átengedett központi
bevételek összegét: a személyi jövedelemadó visszatérítési százalék a kezdeti
50%-ról fokozatosan 8%-ra csökkent,
majd az idén teljesen megszűnt. Az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló
állami normatívák 2007-től szintén folyamatosan csökkentek; az intézményi
normatívák az egykori 100%-hoz képest
az utóbbi években már a tényleges fenntartási költségek 50%-át sem fedezték.
A kieső bevételek pótlására az önkormányzatok egy része szép lassan
elkezdte emelni a helyi adók összegét,
illetve új helyi adókat vezetett be. A pilisvörösvári önkormányzat azonban
meg akarta kímélni ettől polgárait: nem
növeltük, hanem csökkentettük a helyi
adók számát (2009. január 1-től megszüntettük az építményadót és a vállalkozók kommunális adóját), alacsonyan
tartottuk az iparűzési adó mértékét –

(Sóskúton 2018. dec. 31-ig, 0,9% volt,
most 1,5%), s így mind a mai napig a
környéken a legalacsonyabban tartottuk a helyi adóterhelést.
A pilisvörösvári emberekben azonban ez a helyzet nem tudatosult. Sokan
természetesnek vették, hogy az önkormányzat nem terhelte rá a polgárokra
az állami elvonásokat, hanem a szigorú
létszámgazdálkodás, a korábbi kedvezmények megvonása, a reprezentációs
költségek csökkentése, a presztízsberuházások mellőzése, az igénybe vett
szolgáltatások árának verseny útján
történő letörése révén az elvonások ellenére is biztosította a közszolgáltatásokat, és még fejlesztett is.
Amikor az állami elvonások folyamatos növekedése miatt ez már végképp
nem volt lehetséges, az önkormányzat
2012. január 1-től bevezette a magánszemélyek kommunális adóját – a város működőképességének fenntartásához minimálisan szükséges összeggel. (A helyi
adókról szóló törvény alapján a magánszemélyek kommunális adója 26.000 Ft
fölött lehetne, de az önkormányzat csak
18.000-et vetett ki, és abból az állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező pilisvörösvári lakosoknak még 6.000 Ft kedvezményt is adott. Ha az önkormányzat
telekadót vagy építményadót vetett volna ki, akkor mindenki a többszörösét ﬁzetné ennek az összegnek.)
Az új önkormányzati törvény és az
abban rögzített forráselvonások azonban (2011. évi CLXXXIX. törvény)
további adók kivetésére kényszerítik az önkormányzatot. A jogszabály
ugyanis világossá tette és hivatalosan
rögzítette, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ﬁnanszírozását az
állam csak részben vállalja:
„117. § (1) A feladatﬁnanszírozási
rendszer keretében az Országgyűlés a
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok a) kötelezően ellátandó,
törvényben előírt egyes feladatainak …
ellátását feladatalapú támogatással biz-

tosítja, vagy azok ellátásához a feladat,
a helyi szükségletek alapján jellemző
mutatószámok, illetve a lakosságszám
alapján támogatást biztosít …(2) Az (1)
bekezdés szerinti támogatás biztosítása a következő szempontok ﬁgyelembe
vételével történik: a) takarékos gazdálkodás, b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,
c) a helyi önkormányzat tényleges saját
bevétele. … (4) A feladatﬁnanszírozási
rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének
fenntartását.”

„Elvárt bevétel”
Az önkormányzati törvény fenti előírásainak szellemében a Magyarország
2013. évi központi költségvetéséről
szóló törvény úgy rendelkezik, hogy
„az [állami] támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az
önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti”. (2012. évi CCIV.
törvény, 2. sz. melléklet, I. 1. c) pont.)
Pilisvörösváron a 2011. évi iparűzési
adóalap kb. 23,8 milliárd forint volt,
ennek a 0,5%-a kb. 119,3 millió forint.
Ez az összeg önkormányzatunk úgynevezett „elvárt bevétele”, amellyel önkormányzatunk működési támogatását
a 2013. évben csökkentették.
Mivel mostantól – hacsak a törvényt
nem módosítják – ez minden évben így
lesz, bármennyire fájdalmas is ez egy polgármester, egy önkormányzati képviselő
számára, a jövő évtől városi szinten legalább ilyen összegű plusz helyi adót kell
kivetnünk ahhoz, hogy az önkormányzat
működőképességét megőrizzük.

Az adóemelés elkerülhetetlennek
tűnik
A helyi adókból befolyó bevétel tehát
ahhoz kell, hogy egyáltalán fenntartsuk az önkormányzati intézményeinket
(óvodák, szociális központ, szakorvosi
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rendelő, kulturális központ, könyvtár),
működtessük az állami intézményeket
(általános iskolák, zeneiskola), biztosítsuk az orvosi ügyeletet, a gyermekétkeztetést, az alapvető szociális ellátásokat, a
közvilágítást, a köztisztaságot, a közterületek gondozását, a közutak karbantartását, a sporttelep és a játszóterek fenntartását – és ha jut rá: a fejlesztéseket. „

A polgármester úr korábbi (2013-as)
cikkéből is látható az állam közvetve, vagy közvetlenül komoly elvonásokkal terheli a településeket, köztük
Sóskutat is. Mivel ez egy régebbi cikk,
ezért hozzá kell tennünk még, hogy az
elvonás és annak mértéke csak több
lett, polgármester úr nem említi a gépjármű adóból a 60 %-os elvonást és a

szociális hozzájárulási adót. Annyit
kell még tudni, hogy nálunk a tavalyi
iparűzési adóalap 32 milliárd Ft volt,
és mint a jegyző úr egy korábbi számban leírta, közel 200 millió Ft-os elvonás és beﬁzetési kötelezettsége van
Sóskútnak.
König Ferenc
polgármester

Hol tartunk, milyen munkák
várhatók a faluban?
Az elmúlt időszakban előtérbe
került a község területén történt
fejlesztések helyzete. Olvasóinkat
arról szeretnénk tájékoztatni, a
képviselő-testület döntése alapján milyen munkák végzése várható.
König Ferenc polgármestert kérdeztük: ha valaki a településen jár, több
helyen munkásokat, munkagépeket
lát, ami azt mutatja, hogy építkezés
folyik. Milyen munkákról van szó és
azokat hol végzik?
– A lakosság is tapasztalhatta az elmúlt hónapokban, aki a Vadász utca
környékén járt, hogy járdaépítés folyt,
ami már be is fejeződött. Megítélésem
szerint jó lett volna, ha a Vadász utcai
járda folytatódott volna a Jókai utcai
buszmegállóig egy ütemben bezárva a
Jókai utcában építendő járdával. A képviselő-testület döntése alapján a vállalkozó erről a területről levonult és a Petőﬁ utcában kezdtünk a járdaépítésbe.
Ezt a munkát láthatják napjainkban,
még néhány hétig, amíg az el nem éri
a Szent László utca vonalát. Ez után
a vállalkozó vissza fog vonulni a már
említett Vadász utca sarkához.
– A járdaépítésen kívül más beruházás is várható?
– Igen, sikerült végre képviselő-testületünkkel megszavazni a Kőszikla
utcai beruházást, ez azért is volt fontos, mert ebben is, mind a járdaépítésben is központi pályázati pénz is fel-

használásra kerül és ezeket a pénzeket
december 31-ig igazoltan el kell költenünk, vagy vissza kell ﬁzetni. Ennek
a döntésnek a sürgős meghozatalát az
tette kényszerűvé, hogy az útépítéshez
szükséges anyagok gyártói jelezték,
ha azonnal nem kötjük le az igényelt
mennyiségeket, akkor ebben az évben
már nem tudnak minket kiszolgálni.
Meg kellett gyorsítanunk az egész beruházást. A vállalkozó tájékoztatása
szerint így a gyártók szeptember elejére ígértek megfelelő mennyiségű építőanyagot. Megbeszéléseink alapján a
Kőszikla utca felújítása így szeptember elején-közepén kezdődhet meg, ha
minden feltétel kedvezően alakul.
– Mit tartalmaz a beruházás?
– A pályázat alapján az eredetileg elképzelt csatorna beruházás utáni helyreállítás egy bitumenes szórt úthelyreállítást foglalt magában. A Kőszikla

utca elmúlt évtizedek szerinti állapotát
ismerve nem jó döntésnek tartottam,
ezért a pályázati pénz keretet, ami nem
érte el a tízmillió forintot, megemelve
egy végleges meleg aszfaltos, az út két
oldalát szegélykővel lezáró út építésére tettem javaslatot. Ez természetesen
több tízmillió forinttal megemelte a
beruházás költségét, ezt is el kellett
fogadni a már előbb említett testületi ülésen. Mivel pont határozatképes
létszámban voltunk jelen, ezért ezt a
döntést sikerült is meghoznunk. A beruházáshoz kapcsolódik még, hogy
az elérhető lakosokkal személyesen
egyeztetve megbeszéltük, a különböző
kábel, víz csatorna és egyéb átvezetéseknek a megvalósítását is (melyet a
munkát elvégző vállalkozó ingyen felajánlott a tárgyalások során) melyeket
a munka során elvégzünk. Több helyen
a keletkező csapadékvizet is levezetjük
az úttestről és a házak mellől, köszönet
érte azoknak, akik ezt a lehetőséget
megengedték. Az az általános kérés,
hogy az így helyreállított út elkészültekor fekvőrendőrt helyezzünk el a száguldozások miatt. A képviselő-testület
ezt a kérést is meg fogja vizsgálni a
munka befejezését követően.
– Csak a falu belterületén tervez az
önkormányzat útjavítási munkálatokat?
– Nem, de ezzel egy másik cikkben
szeretnék foglalkozni.
– Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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25. Jubileumunk krónikája
Néhány hét elteltével sem tudok úgy kimenni az utcára, hogy ne kapnék újból
és újból zenekarunkat méltató, dicsérő
szavakat ismerősöktől, barátoktól, de
ismeretlenektől is. Kemény, de igazán
elégedettségre okot adó időszakot éltünk meg az utóbbi hónapok folyamán.
Negyedszázados fennállás, amelyet két
napos fesztivállal ünnepeltünk meg.
Szóljanak most a következő sorok az
előkészület és a lebonyolítás krónikájáról: A meghívott zenekarokkal való
kapcsolatfelvétel tulajdonképpen már
2018-ban elkezdődött, hiszen az együttesek jó előre el kell, hogy tervezzék a
következő év munkáját. Elsősorban a
több, mint 20 évre visszatekintő barátságunk alapján meghívott Mengkofenben, Bajorországban élő Aitrachtaler
Jugendkapelle időbeosztását kellett ﬁgyelembe vennünk. Őket már 2017-es,
legutóbbi bajorországi látogatásunkkor
meghívtuk.
A rendezvénynek otthont adó sátrat a
fesztivál előtt két nappal állították fel,
majd következett a díszítés, amelyet újdonsült egyesületi vezetőségi tagunk,
Wéber Anikó vezette szorgos leány

csapat díszített fel. Persze a ﬁúk sem
maradtak tétlenek, hiszen egyesületi
tagunk, Marcinkovics Imre „Csuri”
vezetésével a rengeteg berendezési tárgyat fuvarozták véget nem érő szállítmányokban a helyszínre. Aztán végre
elkészült a nagy mű: asztalok, padok,
molinók, színpad, világítás, víz és
áramellátás a helyén. És itt álljunk meg
egy szóra, hiszen Pátrovics György
többszörös zenekari nagypapa precíz munkájának köszönhetően, végre
fényárba borulhatott a sátor. Önkéntes
Tűzoltóegyesületünk vezetője, Cserődi József személyes odaﬁgyelésének
köszönhetően a sátor tűzvédelmi biztonsága is jó kezekbe került. Azután
következhetett a vendégvárás napja:
Bajor barátaink a fesztivált megelőző
napon délután érkeztek meg Sóskútra.
A Lovasklubban történt zenés fogadásuk és némi frissítő után mindenki
a fogadó családokhoz került. Ezalatt
persze szorgos kezek már azon munkálkodtak, hogy az estére megbeszélt
vacsora elkészüljön. Keztyűs Ádám, valamint Reiner Ákos üstjében vidáman
rotyogott a pörkölt, amihez öblítésként

Kuzsel József „Zsír”, valamint Marcinkovics Imre „Csuri” által felajánlott
frissen csapolt sör szolgált. De mit ér a
nyitó vacsora zene nélkül, főleg, ha zenészek vannak együtt? A Pete Tamás
vezette Biatorbágyi Fúvós Kisparti felajánlásának köszönhetően nem maradt
el a táncra perdülés sem. Az est „csak”
10 óráig tarthatott – szigorú intézkedésemnek köszönhetően – hiszen másnap
már ismét kemény munka várt ránk.
Azután felvirradt június 15.-e. Reggel 9-kor már szinte mind a 220 zenész a sátorban volt a próbára készen.
Ennyi zenészt beültetni a közös próbához nem volt könnyű feladat, de
végül mindenki elfoglalta a helyét,
hogy a karmesterek instrukcióit követve vegyen részt a délutáni előadás
utolsó simításaiban. A hőség ellenére
a főpróba ﬂottan lezajlott, majd az ezt
követő ebéd és némi pihenő után kezdetét vette a nagy műsor.
Délután három órakor felcsendült a
Magyar Himnusz, amelyet a szintén
ünnepélyes hangvételű Bajor Himnusz
követett. Előbbit Varju László, a Szomódi Fúvószenekar karmestere, mint
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korelnök, utóbbit pedig Bauriedl Korbinian az Aitrachtaler Jugendkapelle
Mengkofen vezetője dirigálta. Pátrovics Benedek Pusztazámor polgármestere, valamint König Ferenc Sóskút polgármestere – rendezvényünk
fővédnöke – nyitották meg ünnepi köszöntőikkel a fesztivált. Elsőként bajor
vendégeinké volt a színpad, majd szomódi barátaink kapták meg a stafétát.
Ezután a Dányi Ifjúsági Fúvószenekar
következett a pódiumon, akik Katrin
Zsolt karmester vezetésével szereztek
a hallgatóságnak felejthetetlen perceket. Befejezésként jubiláló együttesünk a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarral karöltve mutatta be 80
zenésszel közös könnyűzenei produkcióját. A zenekarok átszerelései közben elismerések átadására került sor:
A Sóskúti Fúvószenei Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából
tiszteletbeli tagokat avattunk. Olyan
személyiségeknek adtuk át e kitüntetést, akik zenekarunkért sokat tettek.
Tiszteletbeli tagjaink közé választottuk Demeter Tamást, a Kvarchomok
Bányászati és Feldolgozó Kft. igazgatóját, Dr. Benedek István professzor
urat, Párovics Benedek, valamint König Ferenc polgármester urakat.
Egyesületünket zenekarunk megalakulása után öt évvel hoztuk létre abból
a célból, hogy egy támogató civil szervezet álljon a hátunk mögött. Az alakulás óta 13-an (sajnos soraim írásakor
már csak 12-en) tevékenykedünk még
a mára közel 130 főt számláló szervezetben. Alapítóinkat is köszöntöttük tehát, akik a következők: Chrenkó Lászlóné, Csékeyné Bálint Márta, Drubics
Jánosné, †Halbauer Lőrinc, Kovács
Ákos, Kovács Ferenc, Kovács Ferencné, Mészáros Imre, Monostori Vilmosné, Szimandl Béláné, Zbiskó Sándorné,
Zbiskó Zoltán. Köszönjük és kérjük
továbbra is alapítóink kitartását, bizalmát, odaﬁgyelését! Köszöntésünkből
természetesen nem maradhatott ki időközben 63 fős zenekarunk azon 6 tagja
sem, akik a mai napig hűen viszik tovább a fúvószene szeretetét, a közönség
és a közösség szolgálatát. Meghitt apró
történetek elmesélésével, vagy éppen
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elhallgatásával emlékeztem egykori
„apróságaimról”, akik meghatottan fogadták a nyilvánosság előtt mindannyiunk elismerését. Bogdán Katalin, Chrenkó Zsolt, Mihalicza László, Rákosy
György, Kovács András. Példaértékű
kitartásuk álljon minden jelenlegi és jövendő zenekari tagunk előtt! A meghitt
percek után a délelőtti próbán felkészült
összevont nagyzenekar következett a
színpadon. A bajor, a dányi, a szomódi, a biatorbányi, valamint a vendéglátó
sóskúti zenészekből álló 220 fős együttes a karmesterek váltott irányításával
bűvölte el a közönséget. A ráadásban
Ernst Mosch Születésnapi indulójával
talán még egy lapáttal sikerült is rátenni a jókedvre, amikor keresztﬁam, Pete
Dani kezébe ismét karmesteri pálca került és a nyakamba ülve – a zenekarban
ülő szülei nem kis riadalmára – végig
vezényelte a befejező számot.
A Magyarországi Német Ének-,
Zene-, és Tánckarok Országos Tanácsa nevében Ledényi Zsuzsa irodavezető, valamint Manfred Mayerhofer
sajtóreferens oklevéllel köszöntötték
jubiláló együttesünket Kreisz László
elnök úr nevében. A meghívott zenekarok és König Ferenc polgármester úr
sem érkeztek üres kézzel a fesztiválra,
hiszen ajándékok garmadájával leptek
meg minket. Ezúton is köszönjük a sok
szép és ﬁnom meglepetést. Köszönjük
a sajtóorgánumok szíves odaﬁgyelését is rendezvényünkre, hiszen az
MTVA Domovina című szlovák nemzetiségi műsora, a biatorbágyi Völgyhíd TV, valamint az Érd Médiacentrum
stábjai is a helyszínen voltak. Zenekarunk médiafelelősei, Toma László,
valamint Geri Tamás pedig mindent
megtettek azért, hogy a közösségi portálokon is naprakész információhoz
jusson mindenki a fesztivállal kapcsolatban. A nagyérdeműnek viszont a
búcsúhangok után sem kellett még hazaindulnia, hiszen az ünnepélyes órák
után a táncparkettre invitáltuk őket.
Először a Pilisvörösvárról érkezett Bergländer Buam zenekar Schuck Martin
vezetésével vette át a szórakoztatást,
átvezetve a koncerthangulatot a polkák, keringők bemutatásával a későb-

biekben a stafétát átvevő Átrium Zenekarnak, akik élén a már karmesterkén
megismert Katrin Zsolt, valamint ﬁa,
Katrin Mátyás állnak. Az ifjabb Katrin, bár az idén végzett klarinétművészként, most kitűnő gitárjátékában
is elmélyülhettek a fergetegesre sikeredett rock and roll buli résztvevői. Sajnos a nap végén megint én voltam az
„ünneprontó”, hiszen az óra éjfélt ütött,
így néhány ráadásszám után arra ösztönöztem a közönséget, hogy legyen
másnap is szülinapi vendégünk, de
most lassan térjen mindenki nyugovóra!Június 16.-a délelőttje feltételezem
mindenki számára pihenéssel telt. Bajor vendégeink is a fogadó családoknál
élvezhették a vasárnapi ebédet, majd
folytattuk a fesztivált, ahol előző éjjel
abbahagytuk. 15 órakor már az Aitrachtaler Jugendkapelle Bauriedl Korbinian-nal az élen a színpadon várta
a sátorba érkezőket. Bajor vendégeink
meglepetést is tartogattak a tarsolyukban. Igazi bajor sörcsapolást kellett végeznünk polgármester úrral, persze a
jutalmunk sem maradt el utána. Vendégeink köszöntője és műsora után a születésnapos Sóskúti Ifjúsági Zenekar a
Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekarral

A 94 éves Kovács János ﬁatal korában a sóskúti ﬁatalok énekelték:
Budapest, Budapest
Álmaim királya, Budapest.
Nincs nálad szebb és kedvesebb talán.
Drága szép városom,
Elfelejteni tán sosem tudom.
Az esti fényt, a ringató Dunát.
Mert a vén Duna partján oly szép az est,
Az alkony mindent bíborba fest.
Ifjú szívekben a vágy tüze gyúl,
A vén Duna partján csók, csókra gyúl.
Mert a kék Duna partján oly szép az est,
Az alkony mindent bíborba fest.
Ifjú szívekben a vágy tüze gyúl,
A kék Duna partján csók, csókra gyúl.
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karöltve került sorra.
Műsorunk részeként két táncegyüttest is köszönthettünk vendégeink
soraiban, hiszen a sóskúti Večernica
Néptáncegyüttes, valamint a biatorbágyi Füzes Néptáncegyüttes is fellépett zenekarunk hangjaira. Előbbi
Lőrincz Hortenzia és Varga Abigél,
utóbbi pedig Szabó Julianna és Bunth
Edina vezetésével. A fesztivál hangulat közepette ismét a köszöneté volt a
főszerep, hiszen azok munkáját is szerettük volna meghálálni egy kis aprósággal, akik fáradságot nem kímélve
készítették a fesztivál résztvevői számára az ételeket, adták a technikai lebonyolítás hátországát. A Kuzsel József
vezette óvodai konyha dolgozói: Ábel
Lászlóné, Hurja Anikó, Fiskusné Hegedűs Éva, Vass Jánosné, az Andreetti
Kályoly Általános és Művészeti Iskola
dolgozói: Juhász Józsefné, Szalay Brigitta, Nagy Andrásné, Straub János, a
sátor őrzését végző csapat élén Varga
Zoltán, a technikai lebonyolításban segédkező Pátrovics György, a jubileumi
füzetünk szlovák nyelvű fordítását elkészítő Szentgáli Krisztina, a helyszíni
fotókat készítő Mátrai Sándor, műsor-
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vezetőtársam, Wéber Anikó, valamint a
hangmérnök, Kovács Tibor munkáját
is hálásan köszönjük. Virággal köszöntöttük a vendégfogadó családokból az
édesanyákat a Drevenka, Geri, Hajdu,
Károlyi, Kaszás, Kovács, Körmendy,
Marcinkovics, Pete, Pluhár, Réder,
Szoloszka, Utassy, valamint a Varga
családokból. Ezután tortavágás következett, amelyből bőven jutott a vendégeknek is.
Sajnos égi áldást is kaptunk a befejezéshez közeledő akkordokhoz, pedig
még három együttes műsora hátra volt.
Vendégeink, az előző este már megismert pilisvörösvári Bergländer Buam,
Schuck Martin vezetésével, a taksonyi
Takser Spatzen, Solymosi Dávid vezetésével, valamint a Környéről érkezett
Schwowischi Buam, Stock Tibor irányításával. Az első együttes éppen elkezdte
volna a műsorát, amikor lecsapott a vihar. Mivel a színpadtechnika megóvása
érdekében az elektromos berendezéseket
ki kellett kapcsolnunk, a három együttes
gyors döntést hozott és a közel fél órás
felhőszakadás idejére közös akusztikus
műsort kerekített, megmentve ezzel a
hangulatot a leülepedéstől. Miután visz-
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sza tudtuk berendezéseinket kapcsolni,
mindhárom együttes fergeteges műsort
produkált a fesztivál zárásaként. Bár
maga a két napos rendezvény, valamint
az előkészületek is emberfeletti munkát
kívántak zenekarunk és egyesületünk
tagjaitól, szinte egy emberként, vállvetve végezte mindenki az elpakolási feladatait is, hiszen a sátrat hétfőn reggel
korán már bontásra készen át kellett adnunk. Bajor barátaink a fesztivál után,
hétfőn indultak haza, akiktől könnyes
búcsút vettünk a bajorországi viszontlátás reményében, zenekarunk hangjai
mellett. Összegzésképpen elmondható,
hogy mind vendégeink, mind fellépő
vendégzenészeink rendkívül jó benyomással tértek haza. Sóskút Község,
egyesületünk és zenekarunk pedig jelesre vizsgázott vendégszeretetből.
Kaszás Sándor
A jubileumi fesztiválunkról készült
videófelvételeket az alábbi linkeken
tekinthetik meg az érdeklődők:
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_ junius_17/3
https://onkormanyzati.tv/biatorbagy/2019_ junius_17/4

Abschied – Búcsúzás
A kedves olvasó most biztosan elcsodálkozik azon, vajon
miért írom németül is ezt a címet? Nos, nem véletlenül!
Akiről írok, gyerekkora óta szívesen szólalt meg ezen a
nyelven. Hiszen Budajenőn, szülőfalujában az ötvenes
években – bár államilag tiltották –, a családban mégis
használták. Mi is sokszor szóltunk egymáshoz így, mert
tudtuk mindketten, ez is összeköt minket. Tudtuk már
akkor is, amikor én még nem itt, Sóskúton szolgáltam a
zenémmel. Hiszen többször találkoztunk olyan helyeken,
ahol a mi drága sváb népzenénket hallhattuk, játszhattuk.
Azért írom többes számban, mert mindkettőnkre igaz a
zene szeretete és művelése. Nagy szerepe volt abban is,
hogy ide kerülhettem Sóskútra. Zenekarunk hőskorában, de sokszor jöttek családjával, barátaival olyan eseményekre, ahol a mi kedves fúvószenénk szólt. Milyen
boldog volt, amikor gyermekei zenélni kezdtek! Egyesületünk alakulásakor, ezelőtt 20 évvel, szívvel-lélekkel vetette bele magát munkánk segítésébe. Megköszönhetetlen

az a majd két évtizedes könyvelői tevékenység, amely hihetetlen precízségről árulkodik, és amelyet minden egyes
beszámoló alkalmával kiemelten dicsértek tagtársaink.
Pedig túl a negyvenen lett mérlegképes könyvelő, a TV
készülékek javítása után.
Halbauer Lőrinc, aki 1981-ben nősült Sóskútra, mindig
hű maradt Jeine-hez, Budajenőhöz. Évtizedekig szolgálta
az ottani Egyházközséget orgonajátékával, énekével, harmonika játékával a Budajenői Kórust. Most elnémult a
hangja, megálltak az ujjai, mert az égi orgonán kell tovább
játszania! Jubileumi fesztiválunk alkalmából csak a második napon köszönthettem őt. Szerényen, csak az asztalnál
vette át a neki készített oklevelet. Akkor még nem gondoltam, nem gondoltuk, hogy utoljára beszélünk …
Kedves Lőrinc! Nyugodj békében!
Lieber Leinzi! Ruhe in Frieden!
Bis bald, auf Wiedersehn!
Kaszás Sándor

Sóskúton történt
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Sóskúti álomképek
Könyvbemutató az önkormányzat tanácstermében

Jó hangulatú könyvbemutatóra került
sor július 18-án, az önkormányzat zsúfolásig megtelt tanácstermében, ahol
méltatták Tormássy Erzsébet: Álomképek című új könyvét. A bemutató est
háziasszonya és műsorvezetője Lakatos
Lúcia verselőadásával kezdődött, majd
König Ferenc polgármester köszöntötte a verseskötet szerzőjét, Mátrai Sándort a könyv fotóinak készítőjét, dr.
Aradszki András országgyűlési képviselőt, a képviselőtestület megjelent tagjait, Pusztay Sándort a Kornétás Kiadó
igazgatóját, a verseskötet szerkesztőjét,
és minden kedves vendéget, akik elfogadták az önkormányzat meghívását.
König Ferenc bevezetőjében elmondta, hogy a több mint háromszáz
verset tartalmazó könyv verseiben
időnként felbukkan egy-egy ismert
sóskúti táj, a faluban élő néhány ismerős arc, a település lakói által megélt,
és verssorokban megformált történet.
Az önkormányzat időről-időre szervez különböző kulturális rendezvényeket, támogat egy-egy arra érdemes
könyvet. Utóbbira az elmúlt években
is volt példa, gondoljunk a Dombok
ölelésében Sóskút című fotóalbumra,
vagy Németh Józsefné iskoláról készült könyvére. Most, a közöttünk élő
Tormássy Erzsébet könyvét tarthatják
kezükben, aki hosszú évek óta papírra

veti gondolatait, érzéseit, hogy az olvasók azonosulni tudjanak a verssel, vagy
egyszerűen csak gyönyörködjenek a
sorok képiségeiben.
Tormássy Erzsébet verseiben az általa látott, megtapasztalt, az őt foglalkoztató élethelyzetekkel találkozhatunk,
amit jól egészítenek ki a község ismert
fotósa, Mátrai Sándor fotóillusztrációi.
Ezt követően Lakatos Lúcia színművésznő mély átérzéssel adott elő a
könyvből néhány költeményt. Őt követte Pusztay Sándor, aki elmondta,
hogy az elmúlt évtizedekben közel
négyszáz kötet megjelentetésében működött közre, amelyek között voltak
tudományos, ismeretterjesztő, szép-

irodalmi, prózai és verses könyvek
egyaránt. A verses kötetek szerkesztése, válogatása külön ﬁgyelmet igényel,
mivel ezeknél a legtöbb esetben nem
a tartalom a legfontosabb, sokkal inkább a költő egyéni kreativitása, a költemény hangulata, stílusa.
Tormássy Erzsébet zárszóként
elmondta miként születtek meg a
könyvben található versek, majd megköszönte mindazoknak a segítségét,
akik részt vettek, és segítettek a verses
kötet megjelentetésében.
A sikeres könyvbemutató a kötet
egy Sóskúttal foglalkozó, Lakatos Lúcia által előadott verssel zárult.
Máté István
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Önkormányzati hírek

A közlekedésről
Előző újságszámokban is már többször írtunk róla, hogy mit teszünk közösen összefogva a környező települések polgármestereivel a nagyszámú
közlekedési problémák megoldásáért.
Azok a kérések melyek a megyei rendőrségi beszámolókon, vagy a helyi
rendőrségi beszámolókon is elhangzottak, hogy próbáljuk csökkenteni
az áthaladó nehézgépjárművek számát
és azoknak a sebességét, reménykedtünk, hogy meghallgatásra kerülnek.
Sajnos az én információim alapján, melyek nem hivatalosak, az első
körben a VÉDA kapuk, melyeket az
országot járva Önök is több helyen
láthatnak, nem kaptak támogatást.
A Biatorbágyot Érddel összekötő út
ilyen jellegű forgalma a felmérések
adatai alapján nem érik el a szükséges
értéket. A rossz hír ebben az, hogy az
elbírálás második körében sem kapta

meg a támogatást. Tudni kell ezekről
a kapukról, hogy külterületen létesültek volna és így a település belső
forgalmának sebességére nem lett
volna hatásuk. Eddig a rossz hír. A jó
hír, ami remélem be fog következni,
akár várhatóan még ennek az évnek
a végéig, hogy a kormány a települések nagyszámú kérését megvizsgálva
valószínűsíthető, hogy engedélyezni
fogja a sebességmérő oszlopok telepítését az önkormányzatoknak is. Ezek
az oszlopok a VÉDA kapu darabjának
40 milliós költségével és évi több mil-

liós fenntartásával szemben százezer
forint alatti költséget jelentének a településeknek, természetesen a többi
költség állami támogatása mellett.
Ezeknek az oszlopoknak az elhelyezése már teljesen befolyásolni tudná az
átmenő forgalom sebességét és lehetséges az is programtól függően, hogy
az illegálisan áthajtó nehézgépjárműveket is ellenőrizné. De azért hadd
tegyünk e cikk mellé egy fényképet
is mely fénykép már régebben készült
(2017) Németországban, ahol egy parasztember megunva a traﬃpaxok
fényképeit, 6 db oszlopot szántott ki.
Már akkor is kerestem, hogy milyen
módon, milyen rendszerrel lehetne a
sebességet csökkenteni településünkön. Ez az utolsó mondat a képviselő-testület azon tagjainak szól, akik
nem tudják elképzelni, hogy a hivatalban is munka folyik.

Kék hírek
Gratulálunk a Sóskúti Lovas Polgárőr Egyesületnek –
akik az Országos Polgárőr Szövetség honlapján is szerepelnek – mert a hírekben is szereplő biatorbágyi Peca-tói
gyilkost a riasztást követően nagyon rövid idő alatt elfogták. A rendőrség kérésére azonnal nyeregbe ültek és a
gyilkos keresésére indultak. Köszönjük, hogy tettükkel a
településünk jó hírét emelték.
A Pest Megyei Rendőr Főkapitány úr beszámolójában
hasonlóan az Érdi Kapitány úr és a Tárnoki Őrsparancsnok úr beszámolójában nagyon kedvező statisztikák
jelentek meg településünk bűnügyi helyzetéről, többek
között a súlyos testi sértés 50 %-kal csökkent, a lopások száma 60 %-kal csökkent, a lakásbetörések száma
70 %-kal csökkent. Mindez azért valósulhatott meg,
mert a rendőrségi állomány komoly erőkkel van jelen

rendszeresen településünkön is, és az az általunk kezdeményezett együttműködés hogy szabadidős rendőröket
ﬁzetünk a településünkön való plusz jelenlétért, kezd
beérni. Ha ezt a közeljövőben még kamerarendszerrel
is meg tudjuk erősíteni, akkor még egy látványos nagy
ugrást tudunk tenni a bűnesetek további visszaszorítása
érdekében. Sajnos az olyan eseteket, mint ami a napokban is történt, hogy egy vállalkozó emberei munkaidő
után ittasan összeverekednek, ezeket nem tudjuk előre
megakadályozni. Viszont azt, mint ebben az esetben is,
hogy a rendőrség azonnal intézkedett és a gyors intézkedésének következtében a tetteseket elfogta és előállította, ez is megmutatta, hogy a közbiztonság fejlesztése jó irányba megy. Köszönet a rendőri állománynak a
gyors intézkedésért.

Tisztelt Ügyfelek!
A képviselő-testület 86/2019. (VII.18.) határozata alapján 2019. augusztus 21-23 között igazgatási szünet lesz. A Hivatal telefonos ügyeletet tart, sürgős ügyek – haláleset, vagy születés – intézésére.
Megértésüket köszönjük!
Önkormányzat

Sóskúton történt
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„Ne csak a beteget gyógyítsuk,
hanem az embert is”
Új háziorvos kezdte meg munkáját Sóskúton június
1-jétől. Dr. Deák Attila dr Andrásfalvy András Ders
praxisát veszi át, előreláthatóan egy évre, helyettesítés formájában. Deák doktor úr bemutatkozását
olvashatják a következő sorokban.
Dr. Deák Attila belgyógyász-kardiológus szakorvos vagyok. Budapesten születtem, jómódú polgári családban.
Szüleim az emberek szeretetére neveltek, fontos volt a családon belüli lojalitás, ehhez tartom magamat a mai napig.
Orvosi munkámban fontos egy együttműködés, a lelkiismeretes gyógyítás. 23 éves gyógyító munka után is szem
előtt tartom a betegek testi-lelki egészségének fenntartását
és empatikus gyógyítását.
Sok ismerősöm megkérdezi, hogy miért nem mentem még
külföldre, nyugat-európai országba gyógyítani. Erre azt
szoktam válaszolni, mert magyarnak születtem és Magyarország a hazám.
Tanulmányaimat az óbudai Csillaghegyi Általános Iskolában
kezdtem, majd a Martos Flóra Gimnáziumban érettségiztem
osztályelsőként. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemre

első jelentkezésemre felvettek, melylyel gyermekkori álmom valósult
meg. Öt éves koromtól készültem
az orvosi hivatásra, melyben Édesanyám joviális támogatása kísért.
Budapesten élek feleségemmel és két kiskorú gyermekemmel, a 15 hónapos Mici Anettel és a hat éves Lili Bettinával.
Első házasságomból születtek Eszter és Ádám nevű felnőtt
gyermekeim, akik szintén jól megállják a helyüket a társadalomban. Büszke vagyok rájuk is.
Fontosak számomra az emberi kapcsolatok, a betegeimmel
való kommunikáció. Ahogy Hippocrates mondotta volt „Ne
csak a beteget gyógyítsuk, hanem az embert is.”
Mint a bevezetőmben említettem, fontos a kommunikáció nemcsak a betegeimmel, de kollégáimmal is. Rendkívül
szerencsésnek mondhatom magam, hogy egy kitűnő, empatikus orvos kollégámat, dr. Andrásfalvy Andrást helyettesíthetem egy éven keresztül .
Köszönöm Pusztazámor és Sóskút képviselő-testületeinek, valamint a betegek és kollégáim jóindulatát és bizalmát.
Dr Deák Attila

Trendi a viselet
Magyar és nemzetiségi népviselet napja
„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” nap magánkezdeményezést
indult a Facebookon még 2015-ben, de
össznemzeti programmá nőtte ki magát
az elmúlt öt évben. Ehhez a közösséget
formáló és identitást erősítő kezdeményezéshez csatlakozott immár másodjára a Sóskúti Szlovák önkormányzat
a Dimbes – Dombos óvodával együttműködve. Az alapötletet, mely szerint
bármilyen viseletet, ruhadarabot vagy
kiegészítőt kombinálni lehet a hétköznapi ruhánkkal átgondoltuk és kiegészítettük, és végül egy kisebb magyar
és nemzetiségi viselet kiállítást sikerült
összehoznunk az óvodában, természetesen autentikus ruhadarabokkal. Idén
Kalotaszegi, Bunyevác – horvát, Cigány

és dirnl – sváb viseletek kerültek a babákra. A hazai pályát egy újabb eredeti
sóskúti Szlovák viselet reprezentálta.
Minden kiállított ruhát igyekeztünk bemutatni néhány mondatban.
A gyerekek eredendően nyitottak és
kíváncsiak, szeretettel és érdeklődéssel
nézték a babákat és hallgatták a ruhák
„meséit”, hogy honnan jöttek, kik és mi-

kor hordták ezeket a régi és szép ruhákat. A visszajelzések és nem utolsósorban a mosolyok és a kordon előtt eltöltött
értékes percek alapján, nem csak a gyerekek, hanem a szülők ﬁgyelmét is sikerült felkelteni ezzel a kezdeményezéssel.
Így kívánjuk közelebb hozni elődeink
életét a sajátunkhoz, emlékezni rájuk
és mindarra, amit a szívünkben őrzünk
róluk. Fontos, hogy értsük és mások is
értsék, mit ünnepelünk ezen napon, és
mi az, amit a többin sem feledünk.
Sikerült ezzel az új programmal
hagyományt teremtenünk. Legyünk
büszkék értékeinkre!
Körtvélyesi Ivett
Sóskúti Szlovák Önkormányzat – Dimbes – Dombos óvoda, Nyuszi csoport
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Andreettiben történt

Év végi vizsgakoncertek a művészeti iskolában
AMI Zene

A művészti iskola egy programokkal, fellépésekkel teli
évet zárt az általános iskola szinte minden rendezvényén
közreműködtek tagozatunk diákjai és tanárai. Zárásként
egymást követték a koncertek, fellépések a tanév végén,
ahol is minden kisdiák sikeres vizsgát tett és utána megérdemelten vette ki nyári „szabadságát”.
Köszönjük az egész éves munkáját a művésztanároknak
és a szülők támogatását!
Mindenkinek szép nyarat kívánunk!

Andreetti-tábor Balatonfenyvesen
Balaton, gyerekek, Andi néni, Erika
néni, Ági néni, Feri bácsi, Balázs „bácsi”, kékség, jókedv, vonat, hajó, hullámok, szépség, barátok, kedvesség,
szeretet, megértés, muzsikálás fuvolával, gitárral, játék, labda, tollas,
úszás, „Gyertek haza ludaim a Balatonban”, „Adj király katonát a Bala-

tonban!”, halacskázás és vízitorna a
Balatonban, verseny, szalagháború,
Badacsony, hajókázás, ﬁnomságok,
fagylaltozás, jégkása, csodás látkép,
JEEP terepjáróval utazás a Kisfaludy
Házhoz, séta a nagy hegyről, szúnyoginvázió, oklevelek, legek tábora!
Csodás emlék marad!
Kedves Andreettis diákok örülök,
és köszönöm, hogy velünk voltatok,
hogy veletek lehettünk!
Köszönet a támogató önkormányzatoknak, így lehetett csak ennyire érdekes és csodás ez a pár nap a Balatonon.
Andi néni tollából:
„Egy tábor,
Öt rövid nap a nyárból,
Mégis emlékünkben él a Balaton,

Mert nyár volt,
Felettünk fényesen sütött a nap,
A szívünk itt marad Fenyvesen”
A szervező kollégák: Ráth Andrea,
Sinkó Erika, Honyecz Ferenc
Kuzselné Schóber Ágnes

Andreettiben történt
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Üzenő lépcsőfokok
Megszépült az Andreetti Károly Általános Iskola és AMI lépcsőfeljárója

Gondoltunk egy merészet és nem mindennapi díszítést álmodtunk meg a lépcsőfokokra.
A csapatmunkának köszönhetően pedig meg is valósult az
elképzelés, a hosszas tervezőmunka és megvalósítás eredményét ma már bárki megcsodálhatja. Az első emeletre vezető lépcsőfokok Varázsmondatokat rejtenek, ahol a gyerekek
megtalálhatják az aznapi üzenetüket, legyen az biztatás, motiválás vagy vigasztalás. Tovább haladva a Barátság lépcsője következik, közmondásokkal, jótanácsokkal tűzdelve.
Az első emeletről felterelő lépcsősor észrevétlenül is a
hazaﬁasságra nevel (Hazaﬁasság lépcsője), nagy költőink,
íróink legszebb idézeteiből merítve, melyek nem csak a
szívet melengetik, hanem oktatnak is a szűkebb és tágabb
szülőhazánk megismerésére, a szülőföld és anyanyelvünk
szeretetére.
egymáshoz méltó szavainkat talán minden diákunk magával viszi és megtanulja egy életre.
Köszönjük minden kollégának és segítő szülőnek a tervezést, tovább gondolást, megvalósítást és a felragasztásban
való segítségnyújtást!

Idővel ezek az idézetek
értelmes, fontos mondatokká állnak össze a gyerekekben.
Végezetül az alsósok birodalmába a Szorzótábla
lépcsője kalauzolja fel az
arra közlekedőt.
Bízunk benne, hogy a
mindennapos
találkozások ezekkel a feliratokkal
elmélyítik
tanulóinkban
a nekik szánt üzeneteket,
pozitív gondolatokat, és az
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Múltidéző

Visszaemlékezéseim az 1938-as
Eucharisztikus Világkongresszusra
Amikor Ferenc pápa kihirdette, hogy 2020-ban
Budapest ad otthont
a világegyház 52. találkozójának,
feltámadtak bennem a régi
emlékek az előző budapesti kongresszusról.
1938-ban 13 éves voltam,
most 94 vagyok, és úgy gondolom, nem vagyunk már sokan, akik
emlékezhetnének rá.
Akkor is hónapokkal előtte folytak
már az előkészületek, míg végre elérkezett május 26-a, áldozócsütörtök
napja, mely akkor még piros betűs
ünnep volt. Tomecz József plébános
úr és Resch Imre tanító úr vezetésével részt vehettünk a nagy eseményen.
Reggel 7 órakor a templom előtt gyülekeztünk, és három teherautóval vittek
bennünket Budapestre, a Városligetbe.
9 órakor kezdődött a gyermekek és a
magyar ﬁatalság szentmiséje. A Hősök
terén, négy oszlopon felállított, magasított oltárnál volt a szentmise megtartva, amelyet Pacelli bíboros, a későbbi
XII. Pius pápa celebrált. Nagyon sokan járultunk szentáldozáshoz. Utána
reggelire kaptunk fél liter kakaót, ami
zárt üvegekbe volt töltve és szívószállal
lehetett kiszívni. 2-3 kiﬂi is járt hozzá.
Addigra már meg is éheztünk, mert

akkor még áldozás előtt
éjféltől volt kötelező a
szentségi böjt. Sem
enni, de még vizet inni
sem volt szabad.
Mise után felvonultunk a tribün előtt, aztán pedig ismerkedtünk a
gyönyörű fővárossal. Elvittek az Állatkertbe, majd délután
felmentünk a Gellérthegyre, és onnan
csodáltuk a vén Dunát, gyönyörű hídjaival. Estefelé lejöttünk a hegyről és a
lágymányosi részen, a Horthy Miklós
hídnál (ma Petőﬁ híd) vártuk meg az
esti hajós körmenetet.
A budai hídfő pillére előtt állt a Haditengerészeti emlékmű. Ennek része egy
hatalmas, vasból öntött világítótorony,
mely a ﬁumei torony kicsinyített mása
volt, és fényjelzéseket adott a hajósoknak. A torony tövében Horthy Miklós
kormányzó úr Novara hadihajójának
eleje volt megformázva, rajta egy matróz alakja, mely ﬁgyeli a távoli vizeket.
A háborúban felrobbantott hidat újjáépítették Petőﬁ híd néven, de sem a
világítótorony, sem a szobor nem került vissza a helyére. Gondolom, az
eredetit nem sokan látták a mostani
generációk közül.
9 óra után, amikor már besötétedett, a folyón kivilágított hajók jelen-

Helyszíni készpénzfizetéssel

VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET.
Bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, könyveket, érméket,
órákat, ezüstneműt, bronztárgyakat, hanglemezeket,
antik fegyvereket, katonai eszközöket.

Teljes hagyatékok felvásárlása, akár
épületkiürítéssel. Díjtalan kiszállás és becslés.
Jakab Dorina
Telefon: +36 20 365 1042
E-mail: antikceg@gmail.com
Tekintse meg weboldalunkat! www.antikceg.hu

tek meg. Az élen az Oltáriszentséget
hordozó hajó úszott, megkerülte a
Margit-szigetet. A kongresszus jelvénye világított rajta. A Gellérthegyen a
tűzijáték és egy hatalmas kereszt fényeit csodáltuk.
Ezzel véget is ért számunkra ez a
gyönyörű nap, az időjárás is kegyes
volt hozzánk. Feltöltődve élményekkel és gazdag lelki útravalóval tértünk
haza kis hazánkba.
Vasárnap, a záróünnepségekre Sóskútról 5 teherautóval vitték a felnőtteket. A hívek között voltak a Katolikus
munkás énekkar tagjai, a Mária-lányok... Nagy tetszést aratott a délutáni
körmeneten népviseletbe öltözött lányok, asszonyok csoportja. Tiszta fehér ruhában voltak. A kikeményített,
ráncolt bő szoknyákon elöl fehér fertuskát, rakott kötényt viseltek. A lábukon fehér harisnya és fekete pántos
cipő volt. Ilyen viseletet hordtak az esküvőkön is. Nagy tapsot kaptak.
Mi, akik otthon maradtunk, este a
templom előtt sokáig vártuk a hazatérő
zarándokokat. A kongresszus himnuszát: „Győzelemről énekeljen Napkelet
és Napnyugat, Millió szív összecsengjen, Magasztalja az Urat!”- ma is büszkén énekeljük és a jelvényét is megőriztük.
Kovács János, Sóskút

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Szalay József – Esztergályos Dóra
Bakó Gábor – Sulykó Szilvia
Kozma Imre – Fehér Gyöngyi Ildikó
Bozó Péter Miklós – Oláh Dominika

Haláleset:
Rucska Jánosné szül.: Ulehla Magdolna (1929)
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Új Ford Mondeo
Titanium Hybrid
már

8 999 000 Ft-tól

*

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028
www.fordszabo.hu | www.autocentrumszabo.hu
* Az ajánlat Ford Mondeo Titanium Hybrid kombi 2.0 literes 187 LE modellre, Ford Credit ﬁnanszírozás igénybevétele esetén érvényes, kizárólag a készlet erejéig vagy visszavonásig. A Ford
Credit ﬁnanszírozási szolgáltatását a Ford magyarországi hivatalos márkaﬁnanszírozója, a Merkantil Bank Zrt. nyújtja. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül
ajánlattételnek. A részletes tájékoztatásért forduljon bizalommal Ford márkakereskedésünkhöz! Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5-6,5 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 113-134 g/km.
A képeken látható autók illusztrációk, nem feltétlenül egyeznek meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel.

Dübörög a SPAR webshopja – legyél a siker részese Te is!
A SPAR Magyarország idén májustól indította el webshopM£W$MHOHQOHJP£U%XGDSHVWWHOMHVWHU¾OHW«Q«VN¸UQ\H]ē
WHOHS¾O«VHQ HO«UKHWē HJ\UH Q«SV]HUĳEE V]ROJ£OWDW£V PHJN¸QQ\¯WLJ\RUVDEE£«VN«Q\HOPHVHEE«WHV]LDEHY£V£UO£VW
$]LQWHUQHWHV£UXK£]EHY£OWRWWDDKR]]£Iĳ]¸WWUHP«Q\HNHW
DYLVV]DMHO]«VHNV]HULQWDYHYēNQHPFVDNDV]ROJ£OWDW£VVDO
«VDQQDNPLQēV«J«YHOQDJ\RQHO«JHGHWWHNKDQHPNLHPHOW«ND]XGYDULDVNLV]ROJ£O£VW«VDSRUW£O£WWHNLQWKHWēV«J«WLV
Az online áruház egyik kiszállítási bázisa és személyes átY«WHOLSRQWMD'LµVGRQPĳN¸GLN$MHOHQWēVHQPHJQ¸YHNHGHWW

Y£V£UOµL«UGHNOēG«VPLDWWD63$5DOHJ¼MDEEIHMOHV]W«V«KH]
a diósdi hipermarket áruházába az áruk összekészítéséért
IHOHOēV ¼J\QHYH]HWW ̺SLFNHU̹ PXQNDW£UVDNDW LOOHWYH D WHUP«NHNNLV]£OO¯W£V£«UWIHOHOēVVRIēUNROO«J£NDWNHUHV
$ YHUVHQ\N«SHV DODSM¸YHGHOHP PHOOHWW V]£PRV E«UHQ N¯Y¾OL MXWWDW£VW N¯Q£OXQN HPHOOHWW W£PRJDWMXN V]DNPDL IHMOēG«VHGHW +D V]HUHWQ«O HJ\ ¸VV]HWDUWµ GLQDPLNXV FVDSDW
WDJMD OHQQL «V V]HUHWHG D] ¸Q£OOµ IHOHOēVV«JWHOMHV PXQN£W
DNNRUMHOHQWNH]]D]DO£EELHO«UKHWēV«JHNHJ\LN«Q
+36 20 823 8554, allas@spar.hu!
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Hetedhét ajánlat nagycsaládosoknak

Hétüléses családi autók a Renault-tól már 3 999 000 Ft-tól,
5 év garanciával és karbantartással!*
Az ajánlat 2019.07.01 napjától érvényes, minden Renault GRAND SCENIC Zen TCE 115 FAP gépkocsira, magánszemélyek részére, az alábbi feltételekkel, a készlet erejéig vagy visszavonásig. A feltüntetett ajánlat a
nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.) Korm.rendelet alapján igényelhető, 2.500.000,- Ft szerzési támogatást és a gépkocsi hivatalos listaárából adott további 400.000,- Ft
árengedményt tartalmaz, ami használtautó beszámításhoz kötött. A támogatást a Magyar Állam nyújtja, a kormányrendeletben meghatározott feltételekkel. A Renault a pályázat eredményéért nem vállal felelősséget.
A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az ÁFA-t. A fenti ajánlatban foglalt Easy Service karbantartási csomag tartalmazza a GRAND SCENIC rendszeres karbantartását és ellenőrzéseit 5 év vagy
100 000 km eléréséig. A csomag magában foglalja a gyártó által előírt összes rendszeres szerviz költségét (alkatrész- és munkadíjat is) 5 évig vagy 100 000 km-ig, attól függően, hogy melyik következik be korábban.
Részletes információt a karbantartási csomagról a www.renault.hu oldalon talál. Renault GRAND SCENIC Zen TCE 115 FAP vegyes fogyasztás, l/100 km: 6,6 – 6,9; CO2-kibocsátás g/km: 150 - 156, Renault ESPACE
vegyes fogyasztás, l/100 km: 6,4 – 8,5; CO2-kibocsátás g/km: 169 – 193. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP
vizsgálati eljárással történt. A gépjármű tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépjármű terhelése, az időjárási viszonyok, továbbá az útvonalválasztás függvényében. A gépjárművek
elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek, és bármikor módosíthatók. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, és nem minősülnek ajánlattételnek. Részletek
a Renault Márkakereskedéseknél! A képek illusztrációk.

renault.hu

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

