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Sóskúton történt

Ünnepség a templomkertben

A régebbi hagyományoktól eltérően
az idei augusztus 20-ai ünnepséget a
Kertbarátok szervezésében a Sóskút
Római Katolikus Templom kertjében
tartottuk meg.

Augusztus 20.
Szent István ünnepe
Magyarság bölcsője
Szent István országa,
Több mint ezer éve
Utódok otthona.
Királyunk szerette,
mindig óvta népét,
S Isten megőrizte
számunkra jobb kezét.
Ez a kéz teremtett
kovácsolt nemzetet,
Minden augusztus 20.
erre emlékeztet.
Első szent királyunk
sohasem feledünk,
Hazát és kenyeret
általad nyerhettünk.
Továbbra is védjen
bennünket jobb kezed,
Esdi számunkra békét,
s áldott új éveket.
2019. Tormássy Erzsébet

Erre Bódai József plébános úrral
folytatott megbeszélések után került
sor. Plébános úr örömmel vette, hogy
egy olyan főleg egyházhoz köthető
ünnepség, mely már nem a Sztálini alkotmány és nem az új kenyér ünnepe,
hanem az államalapító Szent István
király és a keresztény állam megalakításához köthető, végre a méltó helyére került. Az ünnepség színvonalát
plébános urunk jelenlétével is emelte.
Úgy gondolom, hogy a megemlékezés

és az ottani terménykiállítás (az idei
mostoha időjárás ellenére) és az ott
elmondott és felolvasott versek méltóan emlékeztek meg államalapítónkról.
Külön öröm volt, hogy Tormássy Erzsébet az ünnepség napjára egy külön
verset írt és mondott el.
Köszönet a Kertbarátok munkájáért,
és mindazoknak, akik részt vettek az
ünnepi szentmisén és az utána következő ünnepségen.
Pusztay Sándor

Információk
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Korszerűbb tűzoltóautóhoz jutottak
az önkéntes tűzoltók
A víztartály 1800 literes megegyezik az előzővel, 3 főt
szállít, alkalmas éghetőfolyadékok tüzeinél (gépjármű tűz)
léghab előállítására, magasnyomású szivattyúval rendelkezik, így az oltás során kevesebb oltóvizet használ fel a porlasztás miatt. Az éjszakai oltásokat segíti, hogy a gépjármű
rendelkezik egy úgynevezett „fényárboccal”, így az oltandó
területet jobban meg tudja világítani. Bízunk benne, hogy
egyesületünk tűzvédelmi tevékenységét könnyebbé és hatékonyabbá tudják tenni a most beszerzett eszközök és így
még többet tudunk segíteni a sóskúti embereknek!
Cserődi József
Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Az egyesületünk által használt régi tűzoltóautó, hivatalos
nevén „gépjárműfecskendő” igazi matuzsálem volt már, 42
évig szolgált különböző tűzoltó szervezeteket külföldön,
végül a sóskúti egyesületet segítette sok éven át. A gépjármű szolgálati ideje már lefutott a gyártóktól az alkatrész
utánpótlás igen nehézkes, több esetben pedig lehetetlen
volt. Azért, hogy önkéntesen vállalt feladatainkat a jövőben is teljesíteni tudjuk szükség volt ennek cseréjére. Az
elsődleges szempontok között az üzembiztonság, az alkatrészek pótlásának lehetősége, valamint a helyi viszonyoknak megfelelő tűzoltás taktikai elvek érvényesülése állt.
Az újabb gépjárműfecskendő beszerzésben Sóskút Község
Önkormányzata felajánlotta anyagi segítségét, támogatását. A Sóskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, anyagi tartalékai, valamint az önkormányzati támogatás bevonásával,
2019. augusztusában Ausztriából megvásárolt egy használt,
de keveset futott és folyamatosan karbantartott Steyr 918
RLF típusú gépjármű fecskendőt. Ez a tűzoltóautó 18 évvel
ﬁatalabb az elődjénél, rendelkezik a tűzoltáshoz megfelelő
oltástechnikával, valamint alkalmas a káresemények felszámolásához szükséges műszaki felszerelések tárolására.
A Steyr gépjárműfecskendő beszerzése során használt, de
jó állapotú felszerelések is kerületek a tűzoltó egyesület
tulajdonába pl.: hidraulikus feszítő-vágó felszerelés, lámpakészlet, szerszámosláda teljes tartozékkal. A korábban
beszerzett, de jó állapotú felszerelések is megmaradtak. A
gépjárműfecskendő komplex beavatkozásokra ad lehetőséget és jó műszaki állapotának köszönhetően készenlétben
tartása tervezhető, tűzoltás technikája megbízható.
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Önkormányzati hírek

Önkormányzati választások: 2019. október 13.
Települési önkormányzati
választás
Az önkormányzati választás egyfordulós, érvényességi küszöb nélküli,
egyszerű választás. Azaz függetlenül
a választáson részt vevők számától érvényes a választás, ha Sóskúton legalább egy érvényes szavazatot leadnak
polgármester-jelöltre és legalább 6
képviselő-jelölt kap egy-egy érvényes
szavazatot. A választáson az a polgármester-jelölt nyeri el a tisztséget, aki a
legtöbb érvényes szavazatot kapja, és
a hat legtöbb szavazatot kapó képviselő-jelölt lesz megválasztott képviselő. A hat képviselő és a polgármester
alkotja majd a héttagú képviselő-testületet. Megbízatásuk most már másodszor öt évig, azaz 2024. októberig
fog tartani. Sor kerül majd a megyei
önkormányzat közgyűlésének megválasztására is. A megyei választáson
pártokra szavazhatunk. A választás
napján mindenki 3 db szavazólapot
fog kapni. Az egyiken polgármester
jelöltek, a másikon a képviselő-jelöltek lesznek, a harmadikon a megyei
listát állító pártok szerepelnek.
A jelöltek, valamint a listák a szavazólapon nem ABC, hanem sorsolás
szerinti sorrendben szerepelnek.

I. Kikre szavazhatunk?
A jelöltek bejelentésére nyitva álló határidő (szeptember 9., hétfő, 16.00 óra)
lapzárta után járt le. A nyilvántartásba
vételről, valamint a sorsolásról aznap
meghozott döntések csak szeptember 12.-én 16.00 órakor emelkedhetnek jogerőre leghamarabb. A megyei
listákat másnap lehet bejelenteni és
az azokról hozott döntés szeptember
13.-án lesz jogerős. Vagyis az, hogy
kikre szavazhatunk és a szavazólapon
milyen sorrendben fognak szerepelni
lapzárta után vált (válik) véglegessé,
így jelen tájékoztató írásakor még csak

részleges információt tudnánk adni.
Tekintettel erre, a jelöltek nevét a következő, de még a választás előtt megjelenő lapszámban fogjuk ismertetni.
De senki nem marad információ nélkül, mert az önkormányzat honlapján
(www.soskut.hu) a helyi hírek között
megtalálható és folyamatosan frissülő információk olvashatók a nyilvántartásba vett jelöltekről. Ugyanezek
megtalálhatók az országos választási
portálon is (www.valasztas.hu)

II. Hol és hogyan szavazhatunk?
Úgy, mint eddig. A szavazás módjában nincs változás. A választópolgár
a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazhat a polgármesterre,
a helyi képviselőkre és a megyei listára. A szavazásnál a legfontosabb a
szavazásra való jogosultság igazolása.
Azaz a személyazonosság, valamint a
lakcím igazolása.
A választás napján reggel 6.00 órától este 7.00 óra között lehet szavazni.
A szavazóhelyiségben először arcképes igazolvánnyal igazolni kell a
személyazonosságot. Erre alkalmas a
személyi igazolvány, az útlevél, vagy a
jogosítvány. Ezek mellett szükség van
a lakcím igazolására is, azaz a lakcímkártyára. A választási jogosultság igazolását a választói névjegyzék aláírása
és a szavazólap, valamint a boríték
átvétele követi. A szavazat leadásához rendelkezésre áll a szavazófülke.
A szavazás a jelöltek neve melletti, illetve a listák feletti körben elhelyezett
két egymást metsző vonallal (+, vagy
X), tollal történhet. A borítékba tett
szavazólapokat pedig a szavazatszámláló bizottság előtt elhelyezett urnákban kell bedobni.

Szlovák nemzetiségi önkormányzat választása
2019. október 13-án Sóskúton szlovák
önkormányzati választások is lesznek

A szlovák nemzetiségi névjegyzékben
szereplő választópolgárok a Sóskúti
Szlovák Önkormányzat három fős
képviselő-testületébe választhatnak
képviselőket. Továbbá megválaszthatják a Pest megyei és az Országos
Szlovák Önkormányzati képviselőket
is. Képviselő-jelölt csak nemzetiségi szervezet jelöltje lehet, azaz nemzetiség választáson nem lehetséges
független jelöltként indulni. A jelöltek, valamint a listák a szavazólapon
ebben az esetben sem ABC, hanem
sorsolás szerinti sorrendben szerepelnek. Az, hogy kikre szavazhatnak a
nemzetiségi névjegyzékben szereplő
választópolgárok, szintén később válik véglegessé, így ezeket az adatokat
is később ismertetjük az újságban, illetve olvashatják majd folyamatosan a
két említett honlapon.

II. Hogyan szavazhatnak nemzetiségi önkormányzatra?
A korábbiakhoz képest változás, hogy
nincs külön nemzetiségi szavazókör,
szavazóhelyiség. Az a választópolgár,
aki a szlovák névjegyzékben is szerepel, a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazhat a szlovák képviselőkre, megyei és országos listára. A
szavazás módja (személyazonosság és
lakcím igazolása, névjegyzék aláírása
stb.) ugyanaz.

III. Egyéb a választással kapcsolatos közérdekű információk
1./ A Helyi Választási Bizottság (HVB)
választott tagjai és elérhetősége
Körmendy László Károlyné elnök,
Czigányik Péterné elnökhelyettes,
Kovács Ferencné a bizottság tagja,
Cservenyi Attiláné és Sipos György a
bizottság póttagjai.
A HVB székhelye a Községháza
(Sóskút, Szabadság tér 1.), elérhetőségei megegyeznek az önkormányzat
hivatalával (tel: 23 560 560, fax: 23

Önkormányzati hírek

348 062, e-mail: soskut1@t-online.hu,
valamint titkarsag.soskut@t-online.hu
A szavazóhelyiségek címe is változatlan:
1. sz. szavazókör: Községháza
(Szabadság tér 1.) - akadálymentes
2. sz. szavazókör: Gondozóközpont
(Fő u. 3.) - akadálymentes
3. sz. szavazókör: Iskola (Tulipán u.
9.) - akadálymentes
Az országgyűlési és európai parlamenti választásokhoz hasonlóan
lehetőség van mozgóurnát kérni.
Mozgóurnát az alábbiak szerint lehet
igényelni:
ONLINE igénylés

• ügyfélkapus azonosítás nélkül:
a szavazást megelőző 4. napon
(szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
• ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
SZEMÉLYESEN történő igénylés
• A szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtha-

tó be.
POSTÁN történő igénylés
A szavazást megelőző negyedik napon
(szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
MEGHATALMAZOTT útján törté-

nő igénylés:
• ha írásbeli meghatalmazással rendelkező személy kéri, akkor a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig a helyi választási
irodához (Sóskút, Szabadság tér 1.)
kell eljuttatni, vagy a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló
bizottsághoz nyújtható be.
Írásbeli meghatalmazással nem
rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár,
hozzátartozó vagy egyéb személy)
• a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy, a szavazás
napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
dr. Újházi Miklós jegyző
a Helyi Választási Iroda vezetője
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Szemétszállítás
Az utóbbi időben több panaszbejelentés érkezett önkormányzatunkhoz a szemét, a szelektív hulladék és
a zöldhulladék elszállításával kapcsolatban, leginkább az elmaradás,
vagy későbbi időpontban történő elszállítások miatt. Ennél a pontnál el
kell mondanom, hogy Sóskút a Zöld
Bicske szolgáltatóval volt szerződésben régebben. Ez számomra megnyugtató volt, hiszen a szolgáltatónak a területéhez tartozott Bicskén
kívül a Váli völgy települései, köztük Felcsút is. Ez számomra garanciát jelentett, hogy településünkön
jó minőségű szolgáltatást kapunk.
Ezt változott meg akkor, amikor
törvénymódosítással létrehozták a
szemétszállítási körzeteket és Sóskút
az érdi székhelyű Dél-Pest megyei
körzethez került. Minden körzetben
csak egy szolgáltató lehet. Így lett a
közszolgáltatónk az Érd és Térsége
Kft.
Az NHKV, a köznyelvben elterjedt
nevén „kuka holding”, megjelenése
átírta a szemétszállítás összes feltételét. Az eddigi szolgáltatói díjbeszedés átkerült egy országos központba.
Vagyis a lakók nem a szolgáltatónak
ﬁzetnek a szemétszállításért, hanem az állami nagy kalapba kerül
az Önök által beﬁzetett díj. Ebből
a szolgáltatók az NHKV-tól kaptak
egy alapdíjat és pályázni lehetett
többletforrásért. Gondolom az elmúlt
évek híradásaiból innentől már Önök
is tájékozódhattak (a Sóskúti Híradóban is többször írtunk erről), de leginkább a gödöllői problémák állandó
napirenden tartásából lehet ismerős a
helyzet. Ahol több mint 150 település
szemétszállítási gondjai kerültek naponta rivaldafénybe. Ez nem egyedi
eset volt, hanem ez általános az egész
országban az összes szolgáltatónál.
Ez csapódik le napjainkban a településeken. Több tízmilliárdos tartozásról szólnak a hírek, amivel a „kuka
holding” tartozik a szolgáltatóknak,
és bár nincs nevesítve sajnos a mi

körzetünkben is milliárdos nagyságrendű át nem utalt tartozás halmozódott fel. Ma tűzoltásként az érdi cég
vezetése a dolgozói béreket és a gépkocsi kiállásokat próbálja meg kiﬁzetni. Mivel a kukás munka nem egy
fehérgalléros munkahely, nagyon nehéz, szinte lehetetlen embert találni,
és a tartozások miatt béremeléseket
nagyon nem tudnak végrehajtani,
ezért csoportosan hagyják el a szolgáltatót. Beszéltek olyan esetről is,
amikor reggel a kőműves vállalkozó
dupla bérért elvitt több embert betonozáshoz. Tudom, most Önök azt
mondják, az ilyeneket ki kell rúgni. Ez nem történt meg, mert akkor
másnap sem jönnek már vissza ezek
az emberek. Hogy mennyire nincs
ember, az is mutatja, hogy a – mivel
a magyarországi megkérdezett 19
szolgáltatónak nincs ilyen – Sóskút
érdekében is beszerzett, Lengyelországban vásárolt kisméretű szippantó autót maga a cégvezető vezette
haza Lengyelországból.
A nálunk szolgáltatást végző ÉTH
Nonproﬁt Kft. vezetőségének és
minden egyes dolgozójának azt kell
mondanom, hogy csak köszönetet
mondhatunk, hogy ilyen körülmények között is egyáltalán valamilyen
minőségben biztosítják az elszállítást. Budapest egyes kerületeiben
volt, hogy két-három hónapig nem
vitték el a szelektív szemetet és előfordult, hogy a kommunális szemét
elszállítása sem történt meg minden
héten, mert nem volt dolgozó, akit
ki tudtak volna küldeni. De Sóskúton is előfordult a zöldhulladék
szállításnál, hogy az egyik dolgozó
az utcán lett rosszul és helyettesítő gépjárműt – szintén emberhiány
miatt – nem tudtak küldeni, csak napokkal később. Végezetül még egy
hír. Debrecen nem igazán bal oldali
képviselő-testülete végrehajtást kezdeményez az elmaradt több milliárdos tartozások miatt a központ ellen.
Jelen pillanatban itt tartunk.
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Mocsárba süllyedés, vagy felemelkedés?
Szemelvények Sóskút önkormányzatának 2014–2019. közötti történetéből
Az elmúlt napokban az interneten terjesztett videóban egy
képviselő kijelentette, hogy ő tudja a megoldást, arra hogyan lehet kirántani a mocsárból Sóskút önkormányzatát.
Természetesen erre már az elmúlt öt évben is lehetősége
lett volna, hiszen ahhoz a négy főhöz tartozik, akik többségüket kihasználva minden kérdésben kedvük és érdekük
szerint dönthettek. Az ellenszél ellenére településünkön az
alábbi összegeket is tartalmazó fejlesztések valósultak meg.
Elöljáróban hadd jegyezzem meg ezzel kapcsolatban,
hogy Magyarország településeinek a 95%-a örömmel dagonyázna ebben a „mocsárban”.
Sóskút Község Önkormányzata 2014. október 22–ei alakuló ülésével hetedik ciklusát kezdte az önkormányzati
rendszer 1990.-ben történt életre hívása óta. A munkáját az
alakuló ülésen megkezdő képviselő-testület életében főleg
gazdálkodási, településfejlesztési szempontból a ciklus valójában 2015. év elején kezdődött.
Nézzünk néhány olyan adatot, amiből látszik, hogy ez az
öt éves szakasz milyen eredményeket hozott.
Az állami támogatásunk folyamatosan csökkent, oly mértékben, hogy 2018-ban és 2019-ben már egyetlen forint támogatást
nem kaptunk az általános önkormányzati feladatokra, csak az
óvodára és a gyermekétkeztetésre, meg évente 2-3 millió Ft-ot
a közművelődésre. Ez az összeg éppen csak fedezte a félállású
könyvtáros bérét és annak közterheit. Ezen túl az iskolák állami működtetésbe vétele miatt szolidaritási hozzájárulás jogcímen soktíz millió forintos adóval sújtották a módosabb önkormányzatokat, így Sóskútat is. Ez azt jelenti, hogy beszámítás
jogcímen 2015-2019 között 340.896.097 Ft-ot vontak (vonnak)
el tőlünk, míg szolidaritási hozzájárulás címen 2017-2019 között 101.687.184 Ft-ot szedtek és szednek be Sóskúttól. Vagyis
Sóskúttól ebben a ciklusban összesen 442.583.281 Ft-ot vittek
el a központi költségvetésbe. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatokra mindezt saját bevételéből kellett pótolni,
illetve ennyivel kevesebb jutott a fejlesztésre.
Mindennek ellenére az önkormányzatunknak a korábbi
ciklusokhoz hasonlóan most sem volt adóssága. Semmilyen hitelt, kölcsönt, még rövid (egy éven belüli) lejáratú
kölcsönt sem vett fel. A ciklus végén tartozás nélkül, pénztartalékkal zárjuk munkánkat és közben azért történt egy
és más ebben a faluban.
Az alábbiakban kivonatosan ismertetjük fejlesztési (új
beruházás és felújítás) célú kiadásainkat:

házást jelentette, mellette azonban még 6.049.000 Ft jutott
kisebb fejlesztésekre.

2016
A fejlesztési kiadások összege 222.137.779 Ft. Ez az összes
kiadásunk 33,7%-a volt.
Új beruházások:
Gépek, berendezések kisebb értékű
5.119.905 Ft
eszközök beszerzése
Tervek, koncepciók
11.133.000 Ft
Szennyvízcsatorna meghosszabbítása
3.454.000 Ft
a Béke utcában
Felújítások:
Szentháromság szobor
420.370 Ft
felújításának megkezdése
Ravatalozó felújítása
5.940.000 Ft
Községháza kapuja
416.373 Ft
Posta és gyógyszertári tömb felújítása
3.430.360 Ft
Útfelújítás (Vadász, Tulipán, Liget,
133.241.807 Ft
Szent László, Géza, Park, Völgy, Petőﬁ felső, Rét,
Patak, Lejtő, Gárdonyi, Kőszikla, Kölcsey, Arany,
Rákóczi, Káptalan, Árpád, Széchenyi, Orgona,
Szent István, Dózsa, Damjanich, Wesselényi,
IV. Károly király, Szent István, Hegy, Fő utcák,
Rendelő köz, Homokbánya utca)
Tulipán utcai gyalogoshíd
2.679.700 Ft
Iskola melletti parkoló
5.792.724 Ft
Csapadékvíz-elvezetés, árok
12.750.708 Ft
(Lejtő, Petőﬁ, Völgy utcák)
Kisebb értékű felújítások
1.631.106 Ft
Iskolai színpad burkolása
1.511.300 Ft
Óvodai konyha felújításának,
804.141 Ft
bővítésének megkezdése
Járdaépítés
10.283.456 Ft
(Gárdonyi, Kossuth, Tulipán utcák)
Vízügyi Építési Alapból felújítások
23.528.829 Ft
(döntően a vízvezeték-rendszer felújításai)

2017
A fejlesztési kiadások összege 315.888.445 Ft. Ez az összes
kiadásunk 40,1%-a volt.

2015
A fejlesztési kiadások összege 2.082.592.000 Ft. Ez az öszszes kiadásunk 85,2%-a volt. Ez döntően a szennyvízberu-

Új beruházások:
Parkolók építése
(a Liget utcai ravatalozó és temető előtt)

4.760.830 Ft
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Járda és parkoló a Temető
12.296.520 Ft
utcában a temetőnél
Járdaépítések (Petőﬁ, Rét, Temető,
38.448.261 Ft
Tulipán, Széles utcák, Szabadság tér)
Iskola, sportpálya felszerelés
1.653.743 Ft
Ingatlan vásárlás (Kossuth utca)
3.500.000 Ft
Óvodai konyha gépek, berendezések
21.466.290 Ft
Temető (kapu, korlát, padok)
554.374 Ft
Energetikai hatástanulmányok,
15.240.000 Ft
előkészítő dokumentumok
Kisebb értékű beszerzések
883.520 Ft
Tervek, koncepciók
3.546.000 Ft
Felújítások:
Óvodai konyha
66.194.340 Ft
Szentháromság szobor
3.073.400 Ft
Iskolai sportpálya
10.814.530 Ft
Utak, járdák felújítása, járdaépítés, árok 129.652.504 Ft
(Ady, Jókai, Liget, Temető utcák, Szabadság tér,
Tulipán, Béke, Gárdonyi, Vörösmarty,
Bajcsy-Zsilinszky, Orgona, Hóvirág, Mártírok utca,
Petőﬁ, Milleniumi emlékpark)
Szennyvízhálózat, fejlesztő felújítás
3.804.133 Ft

2018
A fejlesztési kiadások összege 168.402.254 Ft. Ez az összes
kiadásunk 26,5%-a volt.
Új beruházások:
Tervek, koncepciók
18.630.900 Ft
Egyenként kisebb értékű beszerzések
2.834.572 Ft
Szennyvízátemelő fejlesztése
1.782.890 Ft
Petőﬁ utca felső része – járdaépítés
8.604.123 Ft
Felújítások:
Útfelújítások (Damjanich, Dózsa, Hegy,
94.015.237 Ft
Petőﬁ utca felső része, Szent István felső
szakasz Tulipán és Wesselényi felső szakasz)
Óvodai konyhafelújítás
18.811.342 Ft
Óvoda eszközbeszerzés
215.000 Ft
Temetői kapu
1.451.800 Ft
Szennyvízhálózati kiegészítő fejlesztései
5.673.390 Ft
Tervek, műszaki leírások, költségvetések 16.383.000 Ft
(épületenergetikai felújításokra)

2019
A tervezett fejlesztési kiadások összege 231.350.363 Ft. Ez
az összes kiadásunk 25,5 %-a.
Új beruházások:
Fő utcai nagyprojekt előkészítése
69.050.000 Ft
(hatástanulmányok, tervek, költségbecslések)
Tornatermi szertár tervei
1.200.000 Ft
Vízjogi létesítési engedélyezési tervek
7.000.000 Ft
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Kisebb intézményi beruházások összköltsége 2.397.000 Ft
Felújítások:
Útfelújítások (Meder és Kőszikla utcák) 52.636.862 Ft
Járdaépítések (Bajcsy-Zsilinszky,
86.280.801 Ft
Jókai, Petőﬁ, Vadász utcák)
Vízügyi Építési Alap terhére felújítások
10.812.082 Ft
(víz- és szennyvízrendszer)
Plébánia ablakainak cseréje
1.973.618 Ft
Az ismertetett adatokból sok minden egyértelműen kiderül. A Sóskúti Önkormányzat az elmúlt öt évben több
szintet lépett a fejlettség területén. Emelkedő pályára állt. A
község fejlesztésére az önkormányzat az idei évi tervekkel
együtt kerekítve 3.020.000.000 Ft-ot, azaz HÁROMMILLIÁRD-HÚSZMILLIÓ forintot költött.
Tette mindezt úgy, hogy ehhez pályázati támogatásokat
(kerekítve 2.325.000.000 Ft-ot!) és saját erőt (adóbevételek
és lakossági hozzájárulások) használt fel.
Azaz tette mindezt kölcsön felvétele nélkül. Megismétlem, amit az előzőkben leírtam: A sóskúti önkormányzatnak egyetlen forint adóssága nincs!
Ráadásul tette mindezt úgy, hogy – szintén említettem már
– sokszáz millió Ft állami elvonás sújtotta ebben a ciklusban.
Kiolvasható még, hogy nem csak sok pénzt költöttünk a
falu fejlesztésére, hanem nagyon sokféle fejlesztést valósítottunk meg. De még egyszer kiemelném a legfontosabbakat. Kiépült a szennyvízcsatorna rendszer, duplájára bővítettük az óvodai konyha kapacitását és korszerűsítettük a
teljes berendezést. Sóskút szinte összes belterületi utcáját
(több, mint 35 utcában volt felújítás) jól járhatóvá tettük,
illetve év végéig tesszük. Sok kilométer járda épült/épül a
Petőﬁ teljes hosszában, a Kossuth, a Vörösmarty és a Tulipán utcában, a Szabadság tér és Temető utcákban egészen a
Völgy utcáig. Az egyenként kisebb felújításokat nem ismétlem meg, azok az előzőekben olvashatók.
Öt év alatt ez nem kevés, erre joggal lehetünk büszkék!
Természetesen a fenti lista nem teljes, hiszen az óvodában
is a füvészkert, az óvoda udvari játékai alá kerülő gumiburkolat, a játszótér felújítása a fenti listából kimaradt, de még
nagyon sok kisebb értékű munkát végeztünk. Hasonlóan
kimaradt például az iskolának átadott gépek, fűnyírótraktor, háti fűnyíró költsége, vagy azoknak a gépeknek a kölcsönzési díja, amit az önkormányzatunk biztosított az ott
elvégzendő munkákhoz.
Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatunk ezekkel a
beruházásokkal, kiadásokkal jól gazdálkodott, és minden
megvalósult beruházást saját költségvetésünkből, vagy
mint a csatornahálózat építésénél az átadott pénzeszközökből végeztük el. Minden pénzügyi ellenőrzés legyen az
Európai Uniós, vagy a magyar hatóságok által elvégzett,
semmilyen szabálytalanságot nem talált.
König Ferenc
polgármester
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Önkormányzati határozatok
80/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ajánlatkérésre a Sóskút Kőszikla utca
(1169. hrsz.) útburkolatának nem terv és engedélyköteles felújítására VE-DE-KŐ Kft. által
benyújtott ajánlatot elfogadja és a Kőszikla
utca felújításával megbízza. Felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.
81/2019. (VII.18.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút Kőszikla utca (1169. hrsz.)
útburkolatának nem terv és engedélyköteles
felújításának költségeit összesen 43.424.856
Ft-ot az alábbiak szerint ﬁnanszírozza:
8.090.010 Ft a 1717/2017. kormányhatározatban biztosított összegből
A fennmaradó 35.334.846 Ft-ot a Sóskúti
Víziközmű Társulattól előlegként igényelje
meg
amennyiben a Társulat úgy dönt, hogy ezt
az összeget nem adja át az önkormányzat részére, abban az esetben az önkormányzat – a
Társulattal történő elszámolásig - 2019. évi
költségvetésében elkülönített keret terhére
ﬁnanszírozza a 35.334.846 Ft-ot.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulatot megkeresse, és
a tegye meg a szükséges intézkedéseket.
82/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 5000-nél kevesebb lakosú települések részére szociális célú
tüzelőanyag vásárlásának támogatására kiírt
pályázatra a maximálisan lehetséges 164 m3
keménylombos tűzifa vásárlására.
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerőt, 833.120 Ft-ot a saját költségvetése
terhére, saját bevételeiből biztosítja.
Vállalja, hogy a szociális rászorultság és a
2019. évi igénylés részletes feltételeit – legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10.
napon hatályba lépő – rendeletben szabályozza akként, hogy:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli
formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen, a

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
család előnyt élvezzen, és
Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerüljön sor.
Vállalja továbbá, hogy a szociális tűzifában
részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint
sikeres pályázat esetén a vásárláshoz szükséges valamennyi intézkedés megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
83/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VE-DE-KŐ Kft. Petőﬁ Sándor utcai
járdaépítés során felmerült többletmunkára
(100 m2 a COOP bolt előtt, 180 m2 az utca
végéig) benyújtott árajánlatát elfogadja és az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére összesen bruttó 8.526.000 Ft-ot
biztosít a járda felújítására.
84/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat

it ﬁgyelembe véve 2019. augusztus 21-23-ig
igazgatási szünetet rendel el.
87/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján a
Völgy utca és a Rét utca bejáratánál a Temető
utca felől 1-1 20 km sebességkorlátozás övezet táblát helyez ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
88/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Plébánia épületének (2038 Sóskút,
Fő utca 148. 149. hrsz.) ablakcseréjére a JOKA-PI Kft. által benyújtott 1.973.618 Ft-os
árajánlatot elfogadja és az ablakok cseréjét
megrendeli az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére.
89/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VE-DE-KŐ Kft. Petőﬁ Sándor utcai
járdaépítéssel egy időben a Petőﬁ Sándor u.
63-71. közötti szakaszra vízelvezető árok felújítására benyújtott árajánlatát elfogadja és
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
tartaléka terhére összesen bruttó 10.147.782
Ft-ot biztosít.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút Szárnyai Motoros Baráti
Társaság megalakulásának 10 éves évfordulójának alkalmából tartandó jubileumi rendezvény megtartásához 300.000 Ft-tal járul
hozzá az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére.

85/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat

90/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete azoknak a Petőﬁ Sándor utcai lakóknak, akik a kocsi behajtóikat saját költségen
megépíttetik, a vízelvezető csövet minden
lakosnak térítésmentesen biztosítja az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka
terhére.

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 200.000 Ft-tal támogatja a Sóskúti
Manók Egyesületét a Hollandiában tartandó
Felnőtt Európa Bajnokságon történő részvétel
érdekében az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére.

86/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján, valamint a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről,
valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012
(III.7.) Kormányrendelet 13. § rendelkezése-

91/2019. (VII.18.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben hozzájárul a Szilváskert
utca 1401. hrsz-ú ingatlantól a Barackvirág
utcáig közút kialakításához, amennyiben az
ingatlantulajdonosok az utca kialakításához
szükséges területet az önkormányzat részére
ingyenesen átadják. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlantulajdonosokat keresse meg, és a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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92/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2013. évi XXXVI. törvény 23. §
alapján, a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak a következő személyeket
választja meg:
Tagok: Kovács Ferencné, Czigányik Péterné, Körmendy László Károlyné
Póttagok: Cservenyi Attiláné, Sipos
György
93/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére 5.000.0000
Ft-ot biztosít Sóskút, Öreghegyi utak felújítására. A Képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
94/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu
Program keretében „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” c. alprogramhoz az alábbiak szerint:
– Szent Orbán utca (1929 hrsz.) burkolatépítés és felújítás. A beruházás költsége a tervezői költségbecslés szerint bruttó 25.031.700
Ft,
– Völgy utca (3008 hrsz.) és az azt keresztező Rét utca (3021 és 2278/1 hrsz.) burkolatépítés és felújítás. A beruházás költsége a
tervezői költségbecslés szerint 7.886.700 Ft.
A teljes beruházás költsége a tervezői
költségbecslés szerint mindösszesen bruttó
32.918.400 Ft melyhez 30.000.000 Ft-ot az
alprogram keretében igényel, 2.918.400 Ft-ot
saját, szabadon felhasználható bevételei terhére biztosít.
Amennyiben a tervezői költségbecslés véglegezése eredményeként a költség nagyobb,
mint az előzetes szakmai anyagban, a szükséges különbözetet az önkormányzat saját,
szabadon felhasználható bevételei terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző

95/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu
Program keretében „Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” c.
alprogramhoz az alábbiak szerint:
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– Szent István utca (2640 hrsz.) járdaépítés.
A beruházás anyagköltsége az árajánlat szerint 4.493.044 Ft, melyet az alprogram keretében igényel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző
96/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Falu
Program keretében „Temető fejlesztése” c.
alprogramhoz az alábbiak szerint:
– A Liget utcai temetőben (651 hrsz.) járdaépítés. A beruházás költsége az árajánlat
szerint 4.962.982 Ft, melyet az alprogram keretében igényel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a pályázati kiírás szerint
Felelős: polgármester, jegyző
97/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következő feltétellel jóváhagyja az
önkormányzat megbízásából a TSPC Mérnökiroda Kft. által a Sóskúti Fejlesztési Program projektnevű előzetes megvalósíthatósági
tanulmány alapján készített előzetes költségbecslés tervezetét azzal a változtatással, hogy
a költségbecslést az Öregiskola épületét érintő 1. sz. opció nélkül kell véglegezni, szükség
szerint átdolgozni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 15.
Felelős: polgármester, jegyző
98/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
1./ Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Önkormányzat 2019. július hónaptól a 24 órás
orvosi ügyeleti ellátás költségeihez havi
253.773 Ft-tal járul hozzá. Felhatalmazza
a polgármestert a 24 órás felnőtt- és gyermekorvosi ügyeleti szolgáltatásra irányuló
szolgáltatási szerződés ennek megfelelő
módosítására.
2./ Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az INTER-AMBULANCE Zrt.
által Sóskút területén is feladatokat ellátó
mentőtiszti gépkocsi üzemeltetéséhez a 2019ben 444.708 Ft-tal (37.059 Ft/hó) összeggel
járul hozzá. Felhatalmazza a polgármestert a
szükséges szerződés megkötésére.
Határidő: 2019. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző

99/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére bruttó 500.000 Ftot biztosít Sóskút, Petőﬁ Sándor utca Szent
László király utca torkolatától a 052/14.
hrsz-ú önkormányzati út murvával történő
javítására. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések
megtételére.

100/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Maráczi László kérelmére az önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, 187.
hrsz-ú ingatlant ideiglenesen rendelkezésére
bocsátja, hogy ott a Pizza Marazzi elnevezésű üzlet előtt teraszt alakítson ki, melynek
fejében a közterületet és a hozzá tartozó alsó
járdaszakaszt tisztán tartja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés
megkötésére.

101/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. őszi faültetésre közepes növésű
fákat ajánl fel a Sóskút, Petőﬁ Sándor utcai
lakók részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a facsemeték
beszerzésére kérjen árajánlatot.

102/2019. (VIII.26.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja, a 0102/15
hrsz. alatti ingatlan csatornahálózatra történő
csatlakozásához az önkormányzat tulajdonában lévő 2891/1 hrsz. alatti kivett árok minősítésű ingatlannak a Viola utcától a 3503 és
a 2904 hrsz. alatti ingatlanok közötti szakaszán.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések és
nyilatkozatok megtételére, megállapodások
megkötésére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző
Az önkormányzat a Magyar Falu Program
keretében határidőn belül benyújtotta a fenti
határozatok szerint pályázatokat út és járdaépítésekre.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester
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Nyilvántartásba vett jelöltek
Sóskút Község Önkormányzat

A 2019. október 13. napjára kiírt
helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választására
a Helyi Választási Bizottság által
nyilvántartásba vett jelöltek.
A lista minden HVB ülés után frissül!

Polgármester-jelöltek:
Keller László független jelölt
König Ferenc független jelölt
Mészáros József független jelölt

Képviselő-jelöltek:
Mátrai Sándor független jelölt
Aradi Gergely független jelölt
Keztyűs Ádám független jelölt

Keller László független jelölt
Levius Nikolett független jelölt
Dr. Horváth Endre független jelölt
Kuzselné Schóber Ágnes független
jelölt
Chrenkó Edina független jelölt
Bereczkiné Ulehla Anna független
jelölt
Csernyák Péter független jelölt
Mátrai Miklósné független jelölt
Vlasin Zsolt független jelölt
Váradi Gábor föggetlen jelölt
Bódi Gábor független jelölt
Dr. Grundtner András Mi Hazánk,
Magyar Igazság és Élet Pártja,
Független Kisgazda-, Földmunkásés Polgári Párt
Sarkadi Elemér független jelölt

Önkormányzati hírek

Nemzetiségi önkormányzati
képviselők
Sóskúti Szlovák Önkormányzat
Dr. Horváth Endre IDENTITA Szlovák Egyesület
Horváthné Körtvélyesi Ivett Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Csabai
Szlovákok Szervezete, IDENTITA
Szlovák Egyesület, Dolina Pestvidéki
Szlovákok Regionális Egyesülete
Patócskai Nikolett Magyarországi
Szlovákok Szövetsége, Csabai Szlovákok Szervezete, IDENTITA Szlovák
Egyesület, Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete
Mráz Gabriella Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Csabai Szlovákok Szervezete, IDENTITA Szlovák
Egyesület, Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete

Kedves Karap Mariann!
A „felső” Petőﬁ út áldatlan parkolási
helyzetéről szóló írásodhoz szeretnék
észrevételt fűzni. Az elküldött fotódhoz hasonló nekem is van már jó pár. A
Veled való beszélgetés óta megkerestem néhány szakembert, hogy milyen
táblával lehetne megoldani a kialakult
helyzetet. Sajnos olyan tábla nem létezik, ami a probléma megoldását jelentené. Az utcában a parkolást megtiltani nem lenne jó megoldás, hiszen
ez sok ott lakónak problémát jelentene.
Van olyan tábla, hogy megállni tilos,
várakozni tilos, járdán parkolni tilos,
de ezek a megoldások azért nem jók,
mert az ott lakókat is sújtanák. Az utcában az lenne jó, ha az úttesten való
parkolást tudnánk tiltani, mivel sokan
az úttest mellett a járda nélküli oldalon
parkolnak, de ezzel nem akadályozzák a forgalmat. Néhány autó azonban

nem csak ebben a zöld sávban parkol,
hanem jelentős szélességben az útra is
rálóg, ezeknek az autóknak a közlekedést zavaró parkolására keresünk jogszerű tiltást. Remélem, hogy hamarosan megoldást találunk a problémára.
Kedves Mariann! Minderről azért kell
írnom neked, mert Mészáros József
képviselő hozzászólásában azt írta:
„A kérdést már több alkalommal is
tárgyaltuk, megoldás és döntés is született az ügyben. A végrehajtására várunk jelenleg…” Mi egy testületi ülésen 7.) napirendi pontként tárgyaltunk
róla: Előterjesztés a Hegy utcai támfal
és a „felső” Petőﬁ Sándor utcában útjavítással kapcsolatos végleges döntések
meghozatalára című anyagban. Nem
tudom, hogy a képviselő úr milyen
megoldásról és döntésről ír, hiszen az
ő hozzászólása ezt nem tartalmazza.

Javaslata a testületi ülés jegyzőkönyve
szerint: A felső Petőﬁnél, ahogy jövünk le a Bem utcába, ahol parkolnak
az autók, ha meg lesz csinálva tegyünk
oda is egy betonelemet, hogy nem
tudjanak majd oda állni. Ez a javaslat
egy nagy zagyvaság! Ennek semmi
köze a felső Petőﬁ utca közepén való
parkolásnak. A Bem utcából jobbra
kikanyarodó autókat akadályozó parkolást nem lehet megszüntetni útszéli
betontömb elhelyezésével, mert az a
szakemberek szerint életveszélyes.
König Ferenc
ui: A cikk megírása után kaptuk
a szakemberektől a javaslatot, hogy
egy speciális, egyedi táblát kell készíttetnünk. Az ő javaslatukat a szeptemberben tartandó testületi ülésen
fogom beterjeszteni.

Fizetett politikai hirdetés

EGYÜTT SÓSKÚTÉRT
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS: OKTÓBER 13.

Lakossági fórum október 7-én (hétfő) 18 órakor
a volt Állami gazdaság kultúrtermében (Orgona utca 1.)

König Ferenc független polgármesterjelölt
Tisztelt Sóskútiak!
Szeretném megköszönni Önöknek az elmúlt 17 évben
vezetői munkámhoz nyújtott támogatásukat. Ezt nem
csak az urnák elé járuló emberektől kaptam, hanem
minden olyan lakostól, aki településünk fejlődéséhez
hozzájárult.
Több mint 40 évvel ezelőtt, amikor Sóskútra érkeztem életem első munkahelyére, nem gondolhattam,
hogy ilyen hosszú időt fogok leélni Önök között ebben
a csendes kis faluban. Októberben bármi történjen is,
mindennapjaimat ugyanúgy itt fogom tölteni, mint az
elmúlt évtizedekben, ez már örökre így fog maradni, hiszen ﬁam párjával és kis unokámmal a sóskúti családi
házunkat választotta otthonául.
17 évvel ezelőtt Önök bizalmat szavaztak nekem és
csapatomnak, elfogadták azt a programot, amely kijelölte az utat településünk fejlődéséhez.
Visszanézve az akkori programunkban leírtakat bátran kijelenthetem, hogy anyagi lehetőségeinket is ﬁgyelembe véve végrehajtottuk.
Csapatunkkal mindig csak a reális és végrehajtható
célokat jelöltük meg, amit megválasztásunk esetén továbbra is folytatnánk.

Ehhez kérem az Önök és a választók segítségét a következő öt évre.
A polgármester jelölti vitára bármikor készséggel
rendelkezésre állok.

Fizetett politikai hirdetés

Aradi Gergely képviselőjelölt
40-es éveim kezdetén hatalmas
megtiszteltetésnek érzem, hogy
polgármester úr felkért legyek támogató csapatának egyik jelöltje.
Így kaphatok most lehetőséget, hogy
bemutatkozzam Önöknek.
2006-ban végeztem rajz-vizuális tanári szakon az egri Eszterházy
Károly Főiskolán. Ugyanebben az
évben álltam munkába településünk
iskolájának kötelékében. Az azóta
eltelt 13 év alatt voltam az intézmény
diákönkormányzatának vezetője, rövid ideig munkaközösség vezetője,
valamint második alkalommal vagyok osztályfőnök.
A munka kapcsán ismerkedtem meg feleségemmel.
2014-ben alakult úgy életünk, hogy Sóskútra költöztünk. Igyekeztünk környezetünkben értéket teremteni,
mely mindig is fontos volt és lesz számunkra. A faluban
eltöltött idő elősegítette rengeteg új kapcsolat kialakítását.
Személy szerint bekapcsolódhattam a helyi tenisz
életbe, majd az egyesület alapító tagja lettem. Számos
nagy sikerű kreatív gyerektábor szervezésében köz-

reműködtem az elmúlt évek során.
Civilként minden olyan kezdeményezésben részt vettem, amelyhez
tudásommal hozzá tudtam járulni,
így vállaltam szerepet akár a Sóskút
2000 egyesület parkosítási pályázatában, vagy az óvodai füvészkert
kezdeti lépéseiben.
Széttekintve a falu jelenében,
olyan problémákra is megoldást
kell keresni a következő ciklusban,
mint a felső határain mozgó óvodai létszámkapacitás valamint a
bölcsőde hiánya. Mindemellett meg
kell találni az önkormányzathoz tartozó közterek, utak menti füvesterületek, árkok gondozásának állandó és rendszeres ellátóját.
Képviselő munkámmal segíteni szeretném településünk anyagi forrásainak minél hatékonyabb felhasználását, a falu arculatának további látható formálását, a
mindenki számára még élhetőbb település kialakítását.
Döntéseimben a racionalitás, az átgondoltság meghatározó szerepet kap majd, valamint a távlat, mint lehetőség.
Köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal!

Bereczkiné Ulehla Anna képviselőjelölt
Óvónőként tevékenykedtem 4O évig
itt a településen, ebből közel egy évtizedet óvódavezetőként. Vallom, hogy
gyermekeinkben a jövőnk. Voltam önkormányzati képviselő, tudom milyen
feladatokkal jár ez a megbízatás.
Itt születtem, egész eddigi életemet itt éltem, szeretem az itt élő
embereket.
Büszke vagyok arra, hogy néhány
évtized alatt ilyen nagyot fejlődött ez
a falu. A kezdeti nehézségek után elkezdtünk modernizálódni megújult
közintézményeink egy része. A régóta
itt élők tudják honnan indultunk, látják, tapasztalják, hogy
jelenleg hol tartunk.
A fejlődés folyamatos és arra kell törekednünk közös
erővel, hogy ez a folyamat tovább haladjon.
Fontosnak tartom, hogy Sóskút maradjon az a falu,
ahol az emberek békességben tudnak egymás mellett
élni. Sóskút a Mi falunk, mi így szeretjük. A vidéki élet
nem könnyű, mert sok a teendő a házkörül és bizony az
utcát is rendben kell /kellene/ tartani. Ne csak igényeink legyenek, legyünk igényesek is. Ne várjuk el, hogy
mások végezzék el a feladatainkat ezzel magunkon is

segítünk és a környezetünket is magunk alakítjuk.
Fontos, hogy a faluban és a faluhoz tartozó településrészeken lakók
alapvető életkörülményei megfelelőek legyenek. Ennek érdekében van
mit tennünk, tudjuk.
Elindult egy fejlődési folyamat,
aminek a továbbiakban segítő részese szeretnék lenni.
Legyen Sóskút a mi falunk és
ebben minden itt élőnek feladatai vannak, ezt nem szabad szem
elől téveszteni. Az az irány, amifelé igyekszünk még szebbé, élhetőbbé teszi mindennapjainkat. Tudom nem mindenki így látja, de kérem,
bízzanak a falu vezetésében, mert felemelni és nem
lesüllyeszteni szeretnék a települést. Ehhez türelemre, kitartásra, közös gondolkodásra, feladatvállalásra,
bizalomra van szükség.
Amennyiben bizalmat szavaznak nekem az önkormányzati választásokkor, ennek megfelelően fogom képviselni
önöket, mint független képviselő a következő ciklusban.
„Bárhonnan fúj a szél, a kitűzött céljaink felé kell haladnunk”

Fizetett politikai hirdetés

Chrenkó Edina képviselőjelölt
46 éves vagyok, születésem óta Sóskúton
élek. I jártam általános iskolába, majd
Budán a Táncsics Mihály Gimnáziumban
ére ségiztem. Ezt követően 1,5 évig az
USA-ban éltem. Több középfokú képesítés megszerzését követően a Janus Pannonius Tudományegyetem Humánerőforrás szakán diplomáztam 1999-ben.
Férjem is helybéli, 7 és 12 éves gyermekeink a sóskú általános iskola tanulói.
Két éve a munkám is Sóskúthoz köt,
ugyanis egy helyi vállalkozás adminisztra v csapatát erősítem, ahol főleg export ügyletekkel foglalkozom. Felsőfokú
angol és középfokú német nyelvtudással rendelkezem.
Több évig ak van részt ve em a helyi óvoda Szülői Munkaközösségében, jelenleg az iskola szülői szervezetének vagyok tagja.
2002 óta vagyok önkormányza képviselő és örülök annak,
hogy az Önök bizalmának köszönhetően képviselői munkám
révén, hozzájárulha am településünk fejlődéséhez.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakból is méltán lehetünk büszkék számos eredményre (Ipari Park, csatorna beruházás, út- és járdaépítések, parkolók kialakítása, az óvoda
konyhájának bővítése és játszóudvarának felújítása, a ravatalozó és a kápolna felújítása, a Szentháromság szobor újraállí-

tása, a kültéri felnő ﬁ ness park stb.)
Örömömre szolgál, hogy egyre több a
civil kezdeményezés és a tenni akarás,
amelyeket az Önkormányzat lehetőségeihez képest minden esetben támogatni tudo .
Számos, különféle fázisban lévő projekt van jelenleg is folyamatban, amelyek megvalósulása a régióra jellemző
munkaerőhiánnyal sújto
gazdasági
környezet mia komoly kihívás elé állítja
az Önkormányzatot.
Tisztában vagyok azzal, hogy az évek
folyamán a lakosság összetétele, elvárásai és prioritásai is változtak és sok a megoldásra váró feladat.
Én elköteleze nek érzem magam Sóskút iránt, szeretem a lakóhelyemet és az i élő embereket. Fontos számomra a közösségi élet és minden olyan tevékenység és fejlesztés ami a
falu gyarapodását szolgálja. Fontos, hogy olyan célok elérése
érdekében tudjak munkálkodni, amelyek szem elő tartják az
i élő emberek igényeit és érdekeit, valamint a már megalkoto értékeket megóvják.
Szívesen dolgoznék továbbra is azon, hogy a település, ahol
élünk még tovább fejlődhessen és még jobban érezzük i
magunkat!

Csernyák Péter képviselőjelölt
Születésem óta, immár 53 éve Sóskúton élek. Feleségemmel, két felnőtt lányommal, anyósommal valamint kisebbik lányom párjával egy
többgenerációs házon osztozunk.
Édesanyám is ebben az utcában lakik. Cégem révén, húsz éve a mezőgazdaságból élek.
1994-óta 25 éve vagyok képviselő. Ebből az utolsó négy ciklusban
alpolgármesterként dolgoztam, kivéve részem valamennyi bizottság
munkájából.
Az idei év újdonsága számomra,
hogy beléptem az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai közé, egyenlőre vizsgát tett tanulóként, de azzal a
meggyőződéssel, hogy ezzel is erősíthetjük az egyébként is meglévő együttműködést a polgárőr egyesülettel.
Társadalmi tevékenységem a polgárőrség vezetése
mellett az iskolai intézményi tanács tagjaként sokrétűnek mondható. Néha egész napos elfoglaltságot adnak
a feladatok.
Mivel a munkám településünkhöz köt, így napi szinten jelen vagyok annak életében. Sokan megtalálnak

problémáikkal, vagy csak egy kis
beszélgetésre akár a faluban, akár
az Öreghegyen. Szüleim, nagyszüleim örökségét, Sóskútat a magaménak érzem összes örömével,
bajával.
Fontosnak tartom, hogy a különböző generációk megtalálják a közös hangot. Az idősebbek meghallják és elfogadják a ﬁatalok igényeit,
ugyanakkor az ifjak ﬁgyeljenek a
tapasztaltabbak tanácsaira illetve
gondjaikat se hanyagolják el.
Úgy gondolom, hogy településünkön a közös munkának köszönhetően a „jövő vonatát „
sikerült sínre tenni. Mindannyian büszkék lehetünk az
elmúlt időszak eredményeire, tudva azt, még rengeteg
feladat áll előttünk.
Továbbra is szeretném segíteni a mindenki javára
szolgáló fejlődést!
Bizalmukat előre is köszönve:
Csernyák Péter

Fizetett politikai hirdetés

Mátrai Sándor képviselőjelölt
1950. május 12.-én születtem Budapesten,
azóta
folyamatosan
Sóskúton élek. Lányaink már kirepültek a családi házból, jelenleg feleségemmel lakunk a településen.
Mechanikai műszerész szakmám,
és műszeripari technikusi végzettségem ellenére jobbára ettől eltérő
foglalkoztatási jogviszonyaim voltak. Anyagbeszerzőként dolgoztam
egy építőipari szövetkezetnél, majd
a rendszerváltozás után üzletvezető voltam az érdi kisgépkölcsönzőben.
Nyugdíjba vonulásom után jutott
több időm hobbimra a fotózásra, amellyel már húsz
éves korom előtt megfertőződtem. Nagyon szeretünk
utazni a feleségemmel, s utazásaink során felkeresett
tájakat, városokat, embereket fotózom nagy kedvvel, de
a legtöbb örömöt mégis szülőfalum, Sóskút éveken át
tartó szisztematikus megörökítése adott. Az így öszszejött képanyagból adott ki az Önkormányzat egy fotóalbumot – Dombok ölelésében Sóskút – címmel, mely
reményeim szerint jó hírét viszi szeretett falumnak,
amerre csak megfordul.

Harminc éve, amióta az önkormányzatiság létezik, állandó résztvevője vagyok a képviselőtestületi
üléseknek a hallgatóság soraiban,
mert mindig is első kézből szerettem tájékozódni a falu ügyeiről, az
ott hozott döntésekről. Harmadik
ciklusban vagyok tagja a Pénzügyi
Bizottságnak, külsős tagként.
Vallom, hogy egy település akkor
működik igazán jól, ha minden lakója magáénak érzi, s tenni is hajlandó
érte a maga módján, tehetsége és
lehetőségei szerint.
Véleményem szerint Sóskút sokat fejlődött az utóbbi
években, fontossági sorrendben történnek a beruházások, nem kis lépésekben.
Megválasztásom esetén szeretném ezt a fejlődést tovább segíteni, mert feladat van még bőven.
Az infrastruktúra további fejlesztése mellett megoldást kell találni a faluban működő civil csoportok, egyesületek méltó elhelyezésére, a közterületek rendben tartására, /amiben számítok a lakosokra, a saját utcafront
vonatkozásában/, hogy minden sóskúti lakos korszerű,
élhető és szerethető falut érezzen otthonának.

Vlasin Zsolt képviselőjelölt
Vlasin Zsolt vagyok 33 éves Sóskúti
lakos. Születésem óta itt élek és
várhatóan itt leszek idős koromra is.
Több mint 10 éve egy több ezer főt
foglalkoztató multi cégnél vagyok
vezető beosztásban, ahol sokszor
megtapasztaltam a változást és
megtanultam célokat kitűzni, amiket meg is kell valósítani! Tapasztalatommal, megbízhatóságommal
és hazaszeretettemmel szeretném
segíteni a közös életünket Sóskúton.
Hátizsákos utazóként számtalan települést látok testközelből és
megannyi jó, vagy éppen rossz oldalát az életvitelnek.
Sok szép dolgot, amit látok utam során, mint egy megvalósítandó feladat gyűjtöm a terveim közé! Barátaimmal 2009-ben létrehoztuk a Sóskút Szárnyai Motoros
Baráti Társaságot és a saját logónkkal és Sóskút felirattal a hátunkon járjuk a világot.
Gyerekkorom óta tudom és érzem ez a falu egy ritka
és különleges része az országnak. Szinte minden utcához, házhoz, térhez, vagy tárgyhoz valami emlék köt.
Szeretem ezt a falut és büszkén mondom, amikor azt
kérdezik hol élek.

Elmúlt években rengeteg változáson esett át Sóskút. Társadalmi és
környezeti változások sokasága fejlesztette, vagy éppen rombolni próbálta a lakhelyünket.
Képviselőként szeretnék belelátni
a falu működésébe és reális, ésszerű módon a falu fejlődését segíteni
és távol tartani azt, ami nem való az
otthonunkba!
Ahhoz, hogy fejlődést érjünk el
mindenkire szükség lesz és mindenkinek bele kell tennie ötletet,
munkát és támogatnia kell a jövőt! A
falu mindenkié, aki benne él így egyben a felelősség is,
hogy egy szerethető, összetartó, biztonságos közösségben éljünk. Felelős döntésekhez feltétlen szükséges,
hogy átlássam és tapasztaljam a jelenlegi rendszert és
megismerjem a szigorú szabályokat (és lehetőségeket
is), amik kötik a nagy terveket és álmokat. Egyet biztosan tudok állítani, ha bizalmukkal megtisztelnek, hogy
mindent Sóskútért fogok tenni! Én egy tiszta, rendezett,
biztonságos falut szeretnék, összetartó, pozitív gondolkodású közösséggel, ahol jó érzéssel sétálhatok az
utcákon. Ez az alapja mindennek! Fejlődni csak akkor
lehet, ha két lábbal állunk szilárd alapokon!
Felelős Kiadó: König Ferenc
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Öreghegyi „tények”
Az előző újságszámban (2019 július) cikket írtam az ottani
problémákról. Erre a cikkre Szakácsné Nagy Éva az interneten válaszolt, Tisztelt Sóskúti Polgárok címmel, választási propagandával vádolva engem. Ő, mint az Öreghegyi
Élettér Egyesület vezetője leírta az „igaz” TÉNYeket. Írását az öreg iskolával kapcsolatosan kezdte. Szerinte nem
teljesültek a 2018. november 5-i falugyűlésen tett ígéretek.
Feltételezem, hogy az elnök asszony nem csak írni, de olvasni is tud, így a 2018. november 15-én honlapunkra feltett
általa hiányolt összes anyagot elolvashatta volna.
Soha nem tiltottuk az utak rendbe tételét, csak azt kértük
a szervezőktől, hogy a lakosokat ne terheljék anyagi hozzájárulással.
Igaz, hogy én minden ilyen összefogást támogatok azzal, hogy 50%-ban az önkormányzat is hozzájárul. Ez pl.
a közvilágítás kiépítésénél igaz. Az útépítés speciális, mert
az általunk nyújtott támogatás az összes anyag megvételét
jelenti, a másik rész pedig az ott élők társadalmi munkáját takarja. Én 50%-os hozzájárulásnak tartom az emberek
társadalmi munkájának értékét. Az elnök asszony levelében - a Széles utcai útjavítással kapcsolatban -hivatkozik
a 130/2018.sz. testületi határozatra. A képviselő testület a
130/2018.sz. határozatában a Wesselényi és a Petőﬁ utca
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos problémák kivizsgálásáról döntött.???
Nem vétóztam meg a 130-as számú határozatot! A képviselő testület 132/2018.sz. határozatában felhatalmaz,
hogy 250 000 Ft értékben mart aszfaltot vásároljak és azt
bocsássam az egyesület rendelkezésére. Az egyesület felhatalmazás nélkül megvásárolta az általam és mások által
kifogásolt anyagot!
A levél tényként említi, hogy a 140/2018.sz. határozat ellenére a polgármester nem ﬁzette ki az aszfaltot. Az általam
és mások által kifogásolt aszfaltot valóban nem ﬁzettem ki.
Azt szennyezettsége és szemcsemérete miatt nem tartottam

alkalmasnak útjavításra. (A nagy darabok miatt nem lehet
összeragasztani őket).
Az Öreghegyi Élettér Egyesület az önkormányzattal kötött
megállapodását 2018. január 1-el felmondta. A szerződésben
vállalt kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget,
mert az elszámolásával kapcsolatban többször jeleztük,
hogy súlyos aggályok merültek fel, így a képviselő testület
nem fogadta el az elszámolást. Újabb, a kérésnek megfelelő
elszámolás az egyesület részéről a mai napig nem érkezett.
A kérés számomra értelmezhetetlen volt, mert a levél
írásának időpontjában az öreghegyi útjavítások folyamatosan zajlottak és mind az ütemét, mind technológiáját, mind
pénzügyi forrásait az ott élők megismerhették.
Az önkormányzat valóban jelentős nagyságrendű pénzt
költött az utak karbantartására más, a területet érintő kiadások mellett.
A 2002-es polgármesterré való megválasztásom óta kötelességem az önkormányzat tulajdonában lévő utak fejlesztése, karbantartása. Az öreghegyi és más útjavításokra a pénzügyi keretet a képviselő testület a település költségvetésében
biztosítja, arról újabb tárgyalás, határozat nem kell!!!
Az Öreghegynek valóban szüksége van útjavításokra, a
képviselő testület néhány tagja miatt lassan és késedelmesen döntött az ehhez szükséges pénzügyi forrásról, ennek
dacára folytatódott és napjainkban is folytatódnak a Sóskúti Öreghegyért Egyesület által felmért és ütemezett javítások. Az előző évek gyakorlatától eltérően ez már az egész
Öreghegyet érinti, nem csak egy utcaszakaszt.
A „Vegyék végre tudomásul, hogy König Ferenc nem a
saját pénzét osztogatja, hanem mindannyiunkét!” Ezzel a
mondattal teljesen egyetértek, mivel saját pénzemmel azt
csinálok, amit akarok, viszont sem magamnak, sem másoknak nem engedem, hogy a település kasszájában könyékig
turkáljon!
König Ferenc

Egy alkotásokkal teli hét emlékei
Idén is, mint oly sokszor, képzeletünkben utaztunk. Úticélunk a meszsze távoli tengerek, óceánok varázslatos világa volt.
A gyerekek megismerhették ezen
különleges és rendkívül gazdag környezet részleteit. A vizek mélységeit,
természetét, hogy miért is kék, miért
is sós a víz, ezernyi élőlényét, növényvilágát, valamint a régi regatták, vitor-

lások különlegesebbnél különlegesebb
típusait.
Az alkotássokkal töltött, fáradtságos, de vidám napok után, bár a

tengerekig nem jutottunk, viszont
ellátogattunk a csodás Normafához
és utunk során megpihentünk az Erzsébet kilátó árnyai alatt.
Ezúton szeretnénk megköszönni
mind a saját, mind pedig a velünk
táborozó 49 gyermek nevében az
önkormányzat és képviselőtestület
támogatását.
Aradi Gergely
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Jó hír a Kőszikla utcaiaknak
Annyi évtized után végre – a mindig
mostohagyerekként kezelt utcában is
– megkezdődik a csatorna beruházás
után elmaradt helyreállítás, amelynek
befejezése után reményeink szerint
egy nagyon jó minőségű utat kapnak
az utca lakói. A beruházás költségének egy része az el nem adósodott
önkormányzatok részére létrehozott
pénzkeretből van (9 millió 80 ezer forint) mely összegnek az elköltését év
végéig igazolni kell. Ha ezt az összeget nem költjük el, mert a beruházás
meghiúsul vagy csúszik, akkor kamattal növelve vissza kell ﬁzetni az
államkasszába.
A mai állapot szerint ez nem fog
bekövetkezni, mert minden akadály
elhárult a beruházás elől. Az egyik
akadályt az útépítéshez szükséges termékek beszerzése jelentette. A gyártók jelezték, ha egy-két napon belül
nem kapják meg a megrendelést, úgy
ebben az évben már nem tudnak teljesíteni. Erre a hírre azonnal rendkívüli
ülés összehívását kezdeményeztem.
Az útépítést már többször megbeszéltük, megtárgyaltuk, így nem láttam
akadályát napirendi pontként a képviselők elé vinni a határozati javaslatot.
Már csak azért sem, mert a kiküldött
írásos anyagban megindokoltuk annak
sürgősségét. Az összehívás időpontjával kapcsolatban volt, aki a napirendi
ponthoz is hozzászólt, volt, aki a korai
17 órás kezdést kérte 19 órára tenni, de
volt olyan képviselő is, aki egyáltalán
nem jelzett vissza. Mindenképp szerettem volna megtartani az ülést csütörtökön, hogy a megrendeléseket még
azon a héten meg lehessen tenni. Kitartottam a csütörtöki nap mellett, hiszen több képviselő jelezte a következő
heti elutazását és az is biztos volt már,
hogy községünk jegyzője szabadságát
fogja tölteni. A képviselői elutazások
miatt határozat képtelenek lettünk
volna. Még egy egyszerű bizottsági
ülést is csak négyszeri halasztás után,

egy hónapos csúszással lehetett összehívni. A csütörtöki összehívást még az
után is fenntartottam, hogy a jegyző
úr, a testületi tagok és én is kaptunk
egy levelet Mészáros József képviselőtől. Levelében nehezményezte az időpontot, mert ő így nem tud részt venni
az ülésen. Véleménye szerint sokkal
alaposabb, körültekintőbb és demokratikusabb határozatok születnének,
mint így egy csonka testülettel meghozott és áterőszakolt döntés. Nehezményezte még, hogy a megnövekedett
költségek vonatkozásában (ez a növekedés a Petőﬁ utcai járda végének befejezéséhez kért pénz volt) a Pénzügyi
Ellenőrző Bizottság nem egyeztetett.
A költségnövekedéssel minden képviselő tisztában lehetett, hiszen arról
előzőleg már többször beszéltünk. Ezért
nem láttam indokoltnak, hogy a kérdést újra és újra tárgyaljuk. Főleg úgy,
hogy a képviselő úr javaslatában a következő hét végi időpont is szerepelt. A
több mint egy héttel későbbi döntés már
veszélyeztette volna a beruházás elkezdését és befejezését az írásban fentebb
felsorolt okok miatt. Amit pedig egyáltalán nem értek, hogy miért kellett volna
a képviselő úr által megjelölt Pénzügyi
Ellenőrző Bizottsággal egyeztetni. Képviselő Úr az elmúlt öt évben, amióta a
testület tagja észre vehette volna, hogy
ilyen nevű bizottság Sóskúton nem lé-

tezik. Így a kérdést nem is tudta volna
tárgyalni. Ilyen előzmények után négy
képviselő jelenlétével a pozitív döntés
megszületett. Demokratikusan, erőszak
nélkül és kellő időben.
Köszönöm a három képviselőnek,
aki velem együtt a Kőszikla utca útjának építését megszavazta. Ilyen döntés
után van az, hogy az ember kényelmesen hátra dőlhetne. De nem Sóskúton. A
beruházás költségének nagyobb részét a
Sóskúti Viziközmű Társulatnak a nála
lévő, lakosság által beﬁzetett pénzből
kell végrehajtani, hiszen a csatorna beruházás után ebben az utcában elmaradt a végleges helyreállítás. Számomra
óriási meglepetés volt, hogy a társulat
több tagja – ilyen eset még nem történt –
nem szavazta meg az utca építésére kért
pénzt. Szerencsére többségbe kerültek
a támogatók, akik kiálltak a beruházás
mellett. Így most már kijelenthetem,
hogy néhány héten belül elkezdhetjük
a munkákat, hiszen a cikk írása idején
is megkezdődött a szükséges anyagoknak az utcába szállítása. Engedjék meg
nekem így a cikk végén, hogy a véleményemet is leírjam. A józan, felelősen
gondolkodó emberek támogató döntései
miatt most nem lehet a község vezetőire
mutogatni, hogy ezt is elszúrták. Pedig
voltak olyanok, akik ezért mindent megtettek.
König Ferenc
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Újabb hírek a Kőszikla utcai útfelújításhoz
Tisztelt Lakók!
A mai ismereteink szerint 2019. szeptember 23-án megkezdjük az utca
útburkolatának felújítását. Az újság
megjelenésekor remélem már múlt
időben beszélhetünk erről, az utca
végétől a Malom hídig száraz időben
járhatóvá tesszük az ott lévő földutat, murvázást csak a Malom híd környékén fogunk végezni, mert a füves
domboldalt nem szeretnénk szennyezni. Ha ez megvalósul mivel a napokban többször én is végig mentem rajta
személygépkocsival még javítás előtt,
egy nagyobb gödör (Malom híd előtti murvázva lesz) kivételével járható
volt, de különböző helyeken bokrokat,
ágakat le kell vágni. Az építkezés alatt
reggel hét óra és délután öt óra között
majdnem minden nap le lesz zárva az

út, mivel az egy nyomsávon nem tudjuk biztosítani a közlekedést. A frissen betonozott részeken sajnos csak
másnap tudjuk biztosítani a közvetlen
lakáshoz jutást gépjárművel. Minden
lakossal a velem és a vállalkozóval
előzetesen már megbeszélt elvégzendő munkákat újra egyeztetjük. Kérjük
a lakosság segítségét és együttműködését.
Nem lennénk Magyarországon, ha
már a munka megkezdése előtt nem
kapnánk levelet, amiben azt írta a panaszos, hogy olyan információ jutott el
hozzá, hogy a nagy autóbeállóval rendelkezőknél deponáljuk majd a különböző anyagokat, gépeket. Ő saját ingatlanán SEMMILYEN tárgyat, eszközt,
gépet, vagy bármit nem tűr, ha ez véletlen megtörténne, akkor mindezt elszállíttatja és annak költségét akár peres

úton is behajtja. A panaszos továbbá
ragaszkodik ahhoz, hogy az ingatlanokat személygépjárművel és gyalogosan
minden esetben meg tudja közelíteni.
Természetesen gyalogosan, ha a
feltúrt utcában is és gépek között is
mindig biztosított lesz a bejárás a saját ingatlanukhoz, gépjárművel sajnos
lesznek olyan időszakok, amikor ez
nem lehetséges, hiszen vannak olyan
munkafázisok, amit nem tudunk úgy
elvégezni, hogy gépjárműforgalom legyen.
Szeretném megköszönni a bejárásunk során tapasztalt nagyon segítőkész hozzáállást és mindazoknak, akik
már előre jelezték, hogy az ő kerti parkoló részeiket az építés során hogy az
gyorsan befejeződjön, igénybe vehessük.
König Ferenc

Községi ösztöndíj rendelet
Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 6/2019.
(IX.5.) önkormányzati rendelete a
Községi Ösztöndíjról szóló 3/2019.
(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42. § 3.
pontjában biztosított jogkörében, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Községi Ösztöndíjról
szóló 3/2019.(II.27.) önkormányzati
rendelet módosítására a következő
rendeletet alkotja
Helybéli tehetségek támogatása

1.§
A 3/2019.(II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
d) általános iskolai tanulmányokat
folytat és ehhez kapcsolódó országos
tanulmányi versenyen ér el kiemelkedő eredményt, vagy nemzetközi
tanulmányi versenyen vesz részt,
2. §
Az R. 2. § (3) bekezdése a következő
rendelkezéssel egészül ki:
Amennyiben az ösztöndíj igénylésére jogosító feltétel az alaprendelet módosításával, kiegészítésével a
tárgyévben kerül be a rendelkezések

közé, akkor a javaslat benyújtására
nyitva álló 30 napos jogvesztő határidő számítása a módosító rendelkezés hatályba lépését követő naptól
kezdődik.
3. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján
lép hatályba, majd a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti.
A rendeletet Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
augusztus 26.-ai ülésén fogadta el.
Kihirdetve 2019. szeptember 5.-én
dr. Újházi Miklós König Ferenc
jegyző
polgármester
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Megkérdeztük a polgármestert
Szerkesztő: Az elmúlt napokban többen kérdezték már, hogy a polgármester miért nem tiltja ki a faluból az
átmenő kamion forgalmat, hiszen ezt
egy választási szórólapon már valakik
megígérték. Miért nincs intézkedés?
König Ferenc: Egy törvénysértően
kiadott nyomtatványon az ember bármit megígérhet, hiszen annak nincs
következménye. Következménye csak
akkor lehet, ha annak, amit terjesztenek van egy felelős kiadója. A törvényalkotók nem véletlenül hozták
ezt a döntést, mert a választások közeledtével mindenki mindent leírhatott
következmények nélkül. Ma már ez
nem lehetséges szankciók, büntetések
járnak az így terjesztett lapokért. Jelen pillanatban Diósd polgármestere,
Diósd volt polgármestere és Érd volt
alpolgármestere ellen folyik a feljelentések után a vizsgálat.
Sz: Lesz Sóskúton is feljelentés?

KF: Nem hiszem, hogy ezzel kellene nekem foglalkoznom. De az előző
kérdésére válaszolva, a kamionok kitiltását nem rendelhetem el. Erre sem hatásköröm, sem jogosultságom nincsen.
A képviselő testületnek sincs. Öt évvel
ezelőtt a megye által kiadott engedélyeket véleményezhettem, de ettől függetlenül azt nem kellett ﬁgyelembe venni
az engedélyezőnek. Ma már a falu véleményét sem kérdezik. Aki a környező
települések életét is ﬁgyelemmel kíséri,
az tudhatja, hogy szinte heti rendszerességgel útlezárások, forgalom lassítások történnek például a 10-es út mellett Leányvár, Pilisjászfalu, Piliscsaba,
Pilisvörösvár átmenő útjain. Hasonló a
helyzet Tinnye, Perbál, Tök, Zsámbék
belterületi útjain. Óriási kamionforgalom zúdul ezekre a településekre, a mi
átmenő forgalmunknak sokszorosa. Itt
szeretnék visszakérdezni. Ezeknek a
településeknek és még nagyon sok Bu-

dapest környéki településnek a polgármesterei és képviselő testületeik mind
alkalmatlanok, mert ezt az egyszerű
lépést nem teszik meg településük érdekében?
Sz: Akkor nálunk ezzel most mi a
helyzet?
KF: A kitiltást a törvény nem engedélyezi. Nagy előrelépést várok
az előző cikk óta kapott újabb tájékoztatástól, mely szerint a kormány
engedélyezni fogja a településeken
a nyugaton már jól ismert települési
traﬃpaxokat. Ha ez megvalósulhat,
akkor már csak az a kérdés, hogy milyen programmal telepíthetjük. Községünknek az lenne a jó, ha mind a
gyorshajtást, mind pedig az engedély
nélküli behajtást is ﬁgyelné egyszerre.
SZ: Egy írásban azt olvastam, hogy
a sóskúti egyszeri, kétórás útlezárás
után csökkent a kamionforgalom. Mi
a véleménye erről?

Önkormányzati hírek

KF: Ezt az írást nem ismerem, ezért
arról véleményt sem tudok mondani.
A kérdésében jelzett idővel, a kétórás
egyszeri útlezárástól nem várhatjuk el azt, hogy Záhonytól Hegyeshalomig rettegjenek a kamionosok,
hogy Sóskúton keresztül kell hajtaniuk. A kétórás lezárás után tíz perccel
már senki nem tudta, hogy mi történt
Sóskúton, viszont a lezárás ideje alatt
Érdnél és Biatorbágynál álló kamionok újra elindultak. Ezt viszont saját
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szememmel láttam. Az én mindennapi
tapasztalatom az, amiben az érdi kapitány úrral is egyet értettünk a szeptember 5-i sóskúti megbeszélésünkön,
ahol sok más téma mellett erről is beszéltünk, hogy az átmenő személygépjármű forgalom növekszik, viszont az
átmenő kamionforgalom csökkent a
kapitányság körzetében. Ez egyrészt
annak köszönhető, hogy a rendőrség
állománya még fokozottabb hangsúlyt
fektet ennek a problémának a megol-
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dására, például több ellenőrzést folytatnak, több helyszínen egyszerre öszszehangolva. Másrészt a legnagyobb
csökkentő hatása a Biatorbágy és
Bicske közötti útfelújításnak köszönhető. Aki közlekedési híreket hallgat,
annak ismerősen hangzik, hogy beállt
a forgalom Biatorbágynál Győr felé és
Bicskénél Budapest felé. Ennek oka,
hogy sávlezárások történtek, két-két
keskeny sáv kialakításával, az egyik
sávnak az ellenkező oldalra való átvezetésével, mindez egyidejűleg 60 kmes sebességkorlátozás bevezetésével.
A lassú forgalom azt eredményezi,
hogy Biatorbágy után az M0-s három-négy sávja már el tudja vezetni a
forgalmat, így az a hídfelújítástól már
nem torlódik vissza Biatorbágy felé. A
kamionoknak nem kell elkerülő utat
keresni. A Bicske feletti torlódás kikerülése pedig nem Sóskúton keresztül
történik, hanem az 1-es úton, Biatorbágyon keresztül, amely úton egész
Tatabányáig áll a sor.
Köszönöm a kérdésekre adott válaszokat.
Pusztay Sándor

Van egy álmom
Ötvenhat évvel ezelőtt hangzottak
el ezek a híressé vált szavak, melyek örökre megváltoztatták Amerika életét. Nekem is van egy álmom
Sóskúton, 2019-ben. A szavazók
olyan embereket választanak majd a
falu vezetésére, akik méltók az elődök örökségére. Arra az örökségre,
melyet olyan emberek hagytak ránk
vezetőként- csak néhányukat említve – akik utat mutattak a következő generációknak: Sípos Györgyné,
Ábel Julika, Zbiskó Sándorné, Szimandl János (Kanóc), Monostori
Vili, Czigányik Péterné, Cservenyi Magdi, Kúzsel József (Kujó),
Magyaróvári Endre, Veszeli Iluska
néni, Rostár József, Wiczing Heni,
Sófalvi Feri, Csutor Kriszti, vagy

a nagy „öregek”, akik már nincsenek köztünk: Báthori Miki bácsi,
Kummer Karcsi, Lizicska Jani, Pataki Imi, Ábel Józsi, Mészáros Imi,
Károly Józsi (Tápos). Folytathatnám
még a sort az elmúlt 17 évben velem
együtt dolgozó képviselők többségével. (Elnézést kérek azoktól, akik
kimaradtak a felsorolásból, akik
közül néhányan több évtizedet töltöttek a képviselői székben Sóskút
gyarapodásáért).
Ezekről az emberekről elmondható, hogy tiszta szívvel és tiszta
kézzel, teljes energiával Sóskút felemelkedéséért dolgoztak és néhányuk
még ma is dolgozik. Ők nem a maguk és családjuk előbbre jutását tűzték zászlójukra a falu pénzéből.

Miért írom le ezt? Mert végig hazugságok nélkül, önzetlenül, a falu
érdekeit szem előtt tartva végezték
munkájukat. Az utóbbi öt évben
megváltozott a képviselők szemlélete. Kisebbségben kellett a falut vezetnem, ami azért sem volt könnyű,
mert néhány képviselőnél előtérbe
került – a nagyobb pénzek megjelenésével – egyéni érdekük érvényesítése, amire az elmúlt években milliók mentek el. Önökön múlik, hogy a
következő években a régi, hagyományos, tisztességes szemlélet marad,
vagy új lendületet kap a közösség
pénzének egyéni érdekekre való felhasználása.
König Ferenc
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Krónika a Hercegnő
és lovagképző ovis táborról
Már a lehullott faleveleket számoljuk,
hiszen vége van a nyárnak, de a nyári
emlékek visszaidézése közben még el-elmorzsolunk néhány könnycseppet a szemünk sarkában. Augusztus első hetében
a Dimbes-dombos óvodában szervezett
intenzív Hercegnő és Lovagképző tábor
felejthetetlen élményekkel gazdagította
a résztvevőket, legyenek azok akár gyerekek vagy pedagógusok. Minden napra
jutott az élményekből. Készítettünk koronát, pajzsot, kardot, ékkövekkel kirakott
tükröt, megtanultuk hogyan viselkednek,
felpróbáltuk milyen ruhákban járnak, ﬁlmen megnéztük mit esznek a hercegnők
és a lovagok és ez csak az első napunk
volt. Másnap külön busszal utaztunk be
Budapestre a Budai várban és a Mátyás
Templomba, ahova a 0 kilométerkőtől
siklóval mentünk fel, szerdán elveszett
kincset kerestünk a Kálvária dombon,
csütörtökön meglátogattuk a Greenhill
„királyi” lovardát, és végül pénteken ellátogattunk a Pusztazámori „udvari” kecskefarmra is, ahonnan gyalog jöttünk haza
Sóskútra. Mivel szerencsékre nagyon jó
időnk volt, jutott idő fürdésre, pancsolásra, sarazásra még a Duna két partjának
megmodellezésére is. És persze, nincs jókedv és vigadalom
zene nélkül, ezért a táncmulatság sem maradhatott el.
Jövő nyáron új ötletekkel, új élményekkel várjuk majd az
ovisokat, de az még egy kicsit legyen titok.
Noémi, Gabriella,
Gabszi, Ani és Ivett néni

Megtanítom tanulni gyermekét,
az aktuális tananyagon keresztül;

egyéni fejlesztés (3–12. osztályig)
• A tanulási folyamat beindítása;
• Az önálló tanulási képesség kifejlesztése;
• Nehezen tanulók
elakadásainak
korrigálása;

Budaörsi helyszínen:
(+36) 20/244 – 7287

Óvodai hírek

Az Andreettiben történt

21

Sóskúti Híradó – 2019/7

Újra az Andreettiben

Szeptember 2-án az Andreetti Károly
Általános és Művészeti Iskolában is
megkezdődött a tanév. A megnyitó ün-

nepségen az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, a szülőket, a kollegákat
és a gyermekekhez szólva többek között

elmondta: a pedagógus feladata, hogy
kellő tudással vértezze fel a gyerekeket.
„A közös munkában a szeretet, ami
összeköti a szülőt a gyermekével, a
pedagógust a tanítványával, ezáltal a
szülőt a pedagógussal. Ez a hármas fogat valóban egy irányba tekint, mert a
célunk ugyanaz: a gyermekeket olyan
felnőttekké nevelni, akik boldog és
teljes életet tudnak éln.
…Valamennyiünk közös feladata,
hogy iskolánk alkalmas legyen minden olyan kihívás, új követelmény
teljesítésére, amelyet a folyton változó
körülmények állítanak elénk. Szentgyörgyi Albert szavai szerint: olyan
lesz a jövő, amilyen a ma iskolája.”
Itt az Andreettiben nekünk sem
mindegy, milyen a jövő, hiszen az a
gyermekeink sorsa.”
Kuzselné Schóbel Ágnes

Felkészítés eredményes felvételire,
a gy
gyermek meglévő
g
képességeinek
p
kibontakoztatásával,
ki
kibo
bontakoztatásával, minden tantárgyból
(reáltárgyak kivételével)
(reáltárg

(gimnáziumba érettségire,
(gimnáziumba,
felső iskolákba)
fels
Budaörsi helyszínen:
Budaör
– 7287
(+36) 20/244
2

Tisztelt Lakosok!
A Bia-Tehag Kft. értesítette önkormányzatunkat, hogy
2019. szeptember 16-án megkezdi a biatorbágyi halastavak eresztését a Benta patak medrébe, az őszi halászat miatt. Emiatt várhatóan a patakban emelkedni fog
a vízszint. Az eresztés megközelítőleg december első
hetének végéig tart majd.
Önkormányzat
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Múltidéző

Búcsú napja Sóskúton
Szeptember nyolcadikán, Kisboldogasszony, Mária napján
tartják évek óta a búcsút. Ez a nap a sóskúti katolikus egyházhívő emberek fontos napja.
E napot megelőzően a házaknál a meszelés, kapu festés,
takarítás, otthonuk utcai része, temetői sírok rendbetétele
első rendű feladat volt.
Kacsákat, libákat a megfelelő időben elkezdték tömni,
hogy májuk jól megnőjön búcsúra.
Süteményeket előre elkészítették. Kis mise után az asszonyok, lányok siettek haza. Nagymise után a férﬁak szokás
szerint koccintottak egyet, saját és egymás egészségére.
Ünnepi ebédre várták a családot, rokonokat. Nagyon jó
levessel, húsokkal, sült kacsával, köretekkel, házi savanyúsággal. Fontos fogás volt a kacsa vagy libamáj. Unokabátyáimmal vita volt azon, kié legyen a legnagyobb máj, hisz
ők már felnőttek, én pedig még „kis csaj„ vagyok.
Ebéd után indultak el a családok a búcsúba. Gyermekkoromban a mai Ősök terén, a paplak mellett volt a ringlispíl
(körhinta) felállítva. Kényelmetlen, de lánccal biztosított
ülőrészeket forgatott körbe egy szerkezet. Árát akkor nem
tudtam, hiszen ez a búcsúi ajándék része volt. A mai Vörösmarty utca oldalán voltak felállítva az árusító asztalok.
Itt játékokat, mézeskalács díszeket, nyalókát, vattacukrot,

gumicukrot és más édességeket lehetett venni. Régen járta
az utcát egy fagyis tricikli, kevés fajta fagylalttal, majd a
mai Coop üzlet helyén egy ÁFÉSZ tulajdonú kocsmában
lehetett fagyit vásárolni.
Fontos említeni a búcsú bálokat. Tartottak minden kocsma udvarán, termeiben. A helyszíne időjárástól is függött.
Zenét a helyi zenekarok szolgáltatták. Felnőttek reggelig
táncoltak, beszélgettek, és persze italt is fogyasztottak. Helyi üzemek, bányák dolgozóinak búcsú hétfőn szabadnapot
adtak a vezetők. Tudták, jobb, ha egy átmulatott vasárnapi
éjszaka, után a hétfő a pihenésé.
Áprilisi számban soroltam fel az általam, és ismerősöktől megtudott ragadványneveket. Azonos vezetéknevűeket
ezzel különböztették meg egymástól, vagy valamilyen tulajdonságuk miatt kapták nevüket.
Bartos, Bubu, Brazil, Bubó, Batyinár, Cibor, Cej, Cilér,
Csipás, Fecsi, Frigó, Fosti, Filó, Fazi, Fiu, Dalos, Dominko, Gyurkó, Garicskár, Hamfri, Hatos Josszi, Jaszkó, Jokó,
José, Konrád, Kisszivem, Králkó, Kudilko, Kain, Kukucska, Kuka, Lajkó, Laszvegasz, Lénusmisó, Laja, Lenci, Libás, Lassú, Mrtyó, Munyi, Merész, Mete, Nyiﬁ, Pogácsa,
Pribék, Papatyka, Pitye, Pötti, Ruski, Rétes, Sara, Sroti,
Scsöﬁ, Skoda, Süsü, Sarola, Sopánka, Szamaras, Szojka,
Szőrös, Sziszel, Szunyog, Szkokan, Szinyor, Szuszedko,
Szalma, Szlivecska, Skrinyár, Sziszel, Szancso, Sztyopka,
Szivaros, Tacsi, Tobi, Töte, Tökös, Tápos, Zvonyár. Elnézést attól kinek neve kimaradt, és újra elnézést a magyartanároktól.
Rozbora Zoltán hozta a fenti újabb neveket. Leírta az előző felsorolásból kik maradtak ki. Egyébként ő egy sóskúti
„családfakutató”, mert majd minden név mellé odafűzte a
családi nevet, felmenőit.
Rozbora Zoltán segítségével
leírta: Farkas Magdi
Kép: Mátrai Sándor
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Autócentrum Szabó – SUZUKIERD.HU
Vásárolja meg nálunk új Vitara gépjárművét, és a Suzuki Hűségprogramunkban meghirdetett
árkedvezményen felül, most extra meglepetésként, ingyenes első 3 kötelező szervizelést
vagy 4 db téligumit választhat új autója mellé!*
*Az akció 2019. augusztus 1-től, visszavonásig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű!
Az akció további részletei felől kérjük érdeklődjön Suzuki márkakereskedésünkben!

Autócentum Szabó – Suzuki Érd

H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9.
Nyitvatartás: H–P: 08-18 Sz: 09-13
Telefon: +36 (23) 524 028
www.autocentrumszabo.hu
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TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

