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Szociális tűzifa támogatás
Idén is sikeresen pályázott az önkormányzat a szociális
tűzifa támogatásra, melynek kiosztása hamarosan meg is
kezdődhet. Az arra jogosultak igénylésüket 2019. október 1.
és december 15. között nyújthatják be az önkormányzathoz.
A kérelemhez csatolni kell a rendeletben szereplő dokumentumokat: a jövedelemigazolást, és a szociális rászorultságot igazoló iratokat, különösen:
• aktív korúak ellátása,
• időskorúak járadéka,
• adósságkezelési támogatás,
• lakásfenntartási támogatás,
• ezen kívül a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Különösen indokolt a támogatás megítélése azon kérelmező esetében, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén
annak 150 %-át.
Egy háztartás legfeljebb 5 m3 tűzifát kaphat. A támogatásokról a Szociális és Egészségügyi Bizottság soron következő ülésén dönt.
Önkormányzat
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Veszélyes hulladékok
Szeptember 28-án, szombaton reggel 8:00 és déli 12:00
óra között nagy sikerű veszélyes hulladékgyűjtést szervezett az önkormányzat Sóskúton az iskola parkolójában. Hatalmas mennyiségű hulladékot hoztak, ennek
ellenére a fogadás és a lerakás gördülékenyen, gyorsan
zajlott. Azok a képek, amik az újságban megjelennek,
az eseményről nem tükrözik hűen a lerakott mennyiséget, hiszen a gumiról készült kép is öt teherautónyi
gumi elszállítása után készült. És ugyanúgy folyamatos
elszállítás történt a folyadékok festékek gyógyszereket

illetően, a zárt teherautó már háromszor fordult. Köszönjük az ÉTH valamennyi jelen lévő dolgozójának és
alvállalkozójának, valamint Pató Simon cégvezető úrnak a lelkiismeretes munkájukat. A veszélyes hulladékok elszállítása után a terület takarítását délután 17:00
órakor fejeztük be. A cégvezető úrral megbeszéltük,
hogy a lakossági igényt ﬁgyelembe véve már tavaszszal vagy kora nyáron is újabb akciót szervezünk, amit
évente egyszeri alkalommal szeretnénk megvalósítani
a következő években.
Önkormányzat
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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.

Polgármester jelöltek:
Keller László független jelölt
König Ferenc független jelölt
Mészáros József független jelölt
Érvényesen szavazni egyetlen jelöltre lehet.

Képviselő jelöltek:
Mátrai Miklósné független jelölt
Csernyák Péter független jelölt
Bereczkiné Ulehla Anna független jelölt
Dr. Horváth Endre független jelölt
Bódi Gábor független jelölt
Kuzselné Schóber Ágnes független
jelölt
Keztyűs Ádám független jelölt
Mátrai Sándor független jelölt
Váradi Gábor független jelölt
Vlasin Zsolt független jelölt
Aradi Gergely független jelölt
Sarkadi Elemér független jelölt
Chrenkó Edina független jelölt
dr. Grundtner András Mi Hazánk,
MIÉP, FKgP
Keller László független jelölt
Levius Nikolett független jelölt
Érvényesen szavazni legalább egy,
maximum 6 képviselő-jelöltre lehet.

I. Kikre szavazhatunk?

Megyei közgyűlési választás:

A Helyi Választási Bizottság valamennyi bejelentett jelöltet nyilvántartásba vette, elutasításra nem került
sor. A HVB döntései ellen sem nyújtottak be fellebbezést így mind a jelöltek nyilvántartásba vételéről, mind a
szavazólapon való megjelenésük sorrendjéről tartott sorsolásról meghozott
határozataik véglegessé váltak. Az
alábbiakban ismertetjük a jelölteket,
megyei listákat abban a sorrendben,
ahogy a szavazólapon szerepelni fognak:

Momentum Mozgalom
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
– Kereszténydemokrata Néppárt
Magyar Szocialista Párt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Érvényesen szavazni egyetlen listára lehet.

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.
Helyi szlovák képviselő jelöltek:
Horváthné Körtvélyesi Ivett – Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Csabai Szlovákok Szervezete,

Önkormányzati hírek

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
Dr. Horváth Endre – IDENTITA
Szlovák Egyesület
Pest megyében megyei listát a szlovák
nemzetiségi választáson egyedül a
Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete állított. Országos
listát közösen állított a Magyarországi Szlovákok Szövetsége, Csabai
Szlovákok Szervezete, IDENTITA
Szlovák Egyesület, Dolina Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesülete

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

Határozatok
106/2019. (IX.16.) számú
képviselő-testületi határozat

107/2019. (IX.16.) számú
képviselő-testületi határozat

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában és kezelésében
lévő Petőﬁ Sándor utca páros házszámú oldalának a Béke utcától a Bem József utcáig
tartó szakaszán a gépjárművek parkolásának szabályozásáról úgy dönt, hogy a parkolást kizárólag az utcaszakasz házfalaktól
távolabbi részén engedélyezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy gondoskodjon a megfelelő korlátozó
táblák megrendeléséről és kihelyezéséről.
A tábla kihelyezése előtt az érintett ingatlan-tulajdonosokat, lakók ﬁgyelmét részletes, írásbeli tájékoztatóval kell felhívni a
forgalmi rend megváltozására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni
kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (Bursa
Hungarica) 2019/2020 tanévre meghirdetett pályázatához.
108/2019. (IX.16.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a World Robot Olimpiad
robotépítő és robotprogramozó tanulmányi versenyen, 2019.07.11-én a Regular
WEDO kategóriában megnyert magyar
nemzeti döntő és meghívást az augusztus

1-4. között Dániában megrendezett nemzetközi WRO versenyen kategóriájukban
elért első helyezés elismeréseként Molnár
Veronikát és Molnár Leventét 20.000 –
20.000 Ft, összegű Községi Ösztöndíjban
részesíti. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ösztöndíj kiﬁ zetésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző
109/2019. (IX.16.) számú
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének terhére támogatja a Szüreti bál megrendezését, legfeljebb 150.000
Ft-tal járul hozzá a zenekari költségekhez.
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Bursa Hungarica „A” típusú pályázati kiírás
Sóskút Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév
első félévére vonatkozóan
Pályázati támogatásban kizárólag a települési önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók
is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020
őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj
folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második
félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonynyal rendelkezzen.
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei
a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói
jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
Szociálisan rászorult az a pályázó, aki a vele egy háztartásban, lakásban, életvitelszerűen együttlakó, ott állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők egy főre eső
jövedelme a legkisebb öregségi nyugdíj mindenkori
összegének a 150%-át (42.750.-Ft) nem haladja meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő
tanulmányi félév: 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020
márciusa.

Bursa Hungarica „B” típusú pályázati kiírás
Sóskút Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó ﬁatalok számára
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat te-

rületén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
ﬁatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
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tézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban,
akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

2. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2019. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában
a pályázat formai hibásnak minősül.

5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást
eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél.

8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, a 2021/2022.
tanév és a 2022/2023. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév
első féléve.

Váradi Gábor képviselőjelölt
Tisztelt Sóskúti Polgárok!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam,
mint önkormányzati képviselőjelölt.
Váradi Gábor vagyok, 64 éves, friss
nyugdíjas. 2008 óta vagyok „sóskúti”.
Érdeklődéssel ﬁgyelem a faluban
történő eseményeket, változásokat,
különböző terveket a jövőbeni fejlesztésekre. Körülbelül egy éve rendszeresen részt veszek az önkormányzati
üléseken, próbálván megismerni az
ott folyó munkát. Így alakult ki bennem, hogy jó lenne, ha érdemileg is
beleszólhatnék, szavazati joggal segíthetném elő Sóskút további fejlődését.
Több évig dolgoztam beruházó asszisztenseként
egy nagy francia vállalat magyarországi építkezéseinél, majd saját céget alapítottam építőipari és
fémszerkezet gyártó tevékenységgel. Az itt szerzett műszaki és pénzügyi tapasztalatok, a több éves
vezetői gyakorlat segítségemre lehet az általam
elképzelt és javasolni kívánt fejlesztések megvaFizetett politikai hirdetés
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lósításának előkészítésében, kivitelezésének ellenőrzésében. Elsősorban az úthálózat, járdák, csapadékvíz
elvezetés, szociális létesítmények
állapotának javítása (pld. óvoda,
megépülő bölcsőde, patika, orvosi
rendelő) szerepel elképzelésemben,
de nem akarok megfeledkezni kulturális és közösségi helyiségek létesítéséről sem a falu lehetőségeinek
függvényében. Kérem, támogassa
jelölésemet, hogy képviselőként érdemben tudjak a faluért tevékenykedni, a lakosok érdekeit képviselni,
felmerülő problémáikat legjobb tudásom szerint megoldani. Megválasztásom esetén, amennyiben önkormányzati hatáskörbe tartozó problémája van kérem, keressen meg, igyekezni
fogok megoldást találni.
Váradi Gábor
Telefon: +36-30/7545767
E-mail: gabor.varadi@t-online.hu
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Civil élet

Köszönetnyilvánítás
A Sóskúti Fúvószenei Egyesület ezúton szeretné köszönetét kifejezni
mindazok felé, akik adójuk 1%-val a
Sóskúti Ifjúsági Zenekart támogatták.
Az így befolyt 541.518,- Ft-ot a zenekar fenntartására, valamint rendezvényeink lebonyolítására fordítjuk!
Kérjük, hogy következő rendelkezé-

B

M

sükben ismét egyesületünket nevezzék meg kedvezményezettként! Adószámunk: 18683655-1-13
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata segítségével, a
Németországi Szövetségi Köztársaság
Belügyminisztériuma által támogatott
pályázaton egyesületünk sikeresen in-

H

K

dult, így 1 500,- EUR összeget nyertünk, amelyet három új baritonkürt
megvásárlására tudtunk fordítani.
Egyesületünk, valamint zenekarunk
minden tagja nevében hálásan köszönjük mindenkinek a segítséget!
Kaszás Sándor

T

M

Köszönet támogatóinknak:
Bajkai Ádám és családja – Sóskút
Baranyai Sándorné – Sóskút
Benke Attila – Sóskút
Chrenkó János „Déri” – Sóskút
Chrenkó László és családja – Sóskút
Kállai Józsefné – Sóskút
Kállai Zoltán és családja – Sóskút
Id. Kovács Ferencné – Sóskút
Kovács Ferenc és családja – Sóskút
Kovács János – Sóskút
Kuzsel József „Zsír” – Sóskút
Marcinkovics Imre „Csuri” – Sóskút
Melis Ferencné – Sóskút
Molnár Sándor és családja – Pusztazámor
Pátrovics György és családja – Sóskút
Paulik Imre – Sóskút
Popják Imre és felesége – Sóskút
Szabados András és felesége – Sóskút
Varga Lászlóné – Sóskút
Budavidék Alapítvány
Ve-De-Kő Kft.
Sóskúti Szlovák Önkormányzat
Polgárőregyesület – Sóskút
Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Sóskút
Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola – Sóskút

Lovas-sport
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Lovastornászok Hollandiában
Az idei évben különleges célt tűzött
ki maga elé a Sóskúti manók csapata.
Már 2014 óta nem szerepelt Magyarország nemzetközi szinten felnőtt
csapattal, így ez az elhatározás sok
munkával járt. Februárban kezdett el
együtt dolgozni az új csapat, ami sosem egyszerű hisz nyolc embert és egy
lovat kell összehangolni a felkészülési
időszakban. Év közben persze azért
sok minden változott, mert sajnos lovat kellett cserélniük, illetve emberváltás is volt, ami megnehezítette az
Európa bajnokságra való kijutást.
Egészen az utolsó kvaliﬁkációs versenyig nem volt biztos, hogy az idei
évi nagy álmuk teljesülni fog. Ahol
megtörtént a csoda, szépen összeállt
stabil kűrt mutattak be Csehországban, ezzel meggyőzve a Magyar Szövetségi kapitányt arról, hogy érdemesek a nemzetközi porondra.
A Felnőtt Európa Bajnokságot
együtt rendezték meg az Ifjúsági Világ
Bajnoksággal. Így a Magyar delegáció
is szép számban mutatkozhatott meg
a nemzetközi mezőnyben. A Sóskúti
Manókból álló csapat tagjai: Németh
Blanka, Bohácsi Melinda, Horváth
Petra, Habsburg Károly-Konstantin,
Ács Kornélia, Gaál Gréta. Futószárazó Habsburg Eilika. Ló: Cornetto.
Egyéniben felnőtt női mezőnyben Németh Blanka, ifjúsági női mezőnyben
Görgey Zsóﬁa képviselte az országot.
A verseny a távolsága miatt, sok szerevezést igényelt. Két nap alatt értek oda

két lóval több, mint 20 órányi utazás
után. A Lovak szépen, épségben érkeztek meg a helyszínre. Egész héten hőség
riadó volt, így eléggé megnehezítette a
lovak illetve a sportolók életét a meleg.
Szerencsére a fedelesben elviselhető
volt a hőmérséklet, így a verseny körön
minden készen állt az eseményre.
A csapat minden fordulóban szépen
teljesített a második körben volt egy
kisebb nehézség, de attól eltekintve az
egész verseny alatt proﬁként viselték
a nyomást. Így a végén 12. helyezést
értek el. Németh Blanka az idei kimagasló teljesítménye után a Bajnokságon is hozta nagyszerű formáját, mindenkit ámultba ejtő produkciójával a
15. helyen végzett. Görgey Zsóﬁa a
nehézségek ellenére és a sok ló-váltás
után is szépen teljesített a versenyen
egy erős mezőnyben több mint 50 indulóból 37. helyezést érte el.
Csodálatos lehetőség, hogy ilyen
messzire lehet eljutni ezzel a sportággal, reméljük, hogy a következő években is ilyen vagy ennél sikeresebb évet
zárnak a Sóskúti Manók. Természetesen nem juthattak volna el idáig, ha
nem kapnak támogatást. Köszönjük a

támogatást a: Sóskúti Önkormányzatnak, Habsburg Eilika alapítványnak, a
Magyar Lovasszövetségnek és a rengeteg szülőnek, akik nélkül nem érhették
volna el az álmukat a versenyzők. Illetve a sok szurkolónak, akik minden
évben erőt adnak.
Októberben Kaposváron az országos Bajnoksággal zárják az évadot a
versenyzők.
Ács Kornélia
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Csernyák Péter képviselőjelölt
25 éve vagyok önkormányzati képviselő, az utolsó négy ciklusban alpolgármester, talán itt az ideje egy kis visszatekintésnek.
Az önkormányzatnál a kezdeti időszakok a rendszerváltozás után a tanulásról
és az útkereséséről szóltak, a jelen valósága akkor a még távoli álomnak tűnt.
Akik elég régen élnek Sóskúton nyilván emlékeznek, hogy polgármesterjelöltként többször is megmérettem
magam (alig néhány szavazaton múlt a
siker) de végül 17 éve úgy alakult, hogy
König Ferencet bízta meg a lakosság a falu vezetésével.
Akkor nagyjából fele-fele arányban kerültünk társainkkal a képviselő-testületbe.
Programjaink majdnem szóról szóra megegyeztek, ami
nem csoda, hiszen a tennivalók láthatóak, csak a sorrendet kellett eldönteni, a többit a lehetőségek megszabták.
Az akkor teljesen egységes testület a jövőnk érdekében az
iskola bővítést tartotta elsődlegesnek, hogy a ﬁatalok számára vonzóvá tegyük településünket, megkönnyítve nekik
a döntést az itthon maradáshoz.
Nem sorolom fel a rengeteg falut érintő döntést, amelyeket meg kellett hozni a különböző ciklusokban a település
érdekében, és amelyeket a testületek szinte kivétel nélkül
egyhangú szavazással döntöttek el.
A beruházásokhoz azonban pénz kell. Nem lehetett csak
az állam segítéségére számítani, saját forrás biztosítása is
feltétlenül szükséges volt. A megoldás az ipari park fejlesztése illetve bővítése, mint egyedül járható út adta magát. Ez
azonban nem ment magától egy csapásra. König Ferenc polgármesternek rengeteg munkája van az ipari park jelenlegi
fejlettségében, háta mögött több segítő képviselő-testülettel.
Az áttörést a Kerox cég letelepülése jelentette, sokat számított az önkormányzat rugalmassága, döntéseinek gyorsasága,
egységessége. Az alacsonyra levitt iparűzési adó révén előzhettük meg pl. a jóval esélyesebb Százhalombattát. Nem kellenek bonyolult számítások pénzügyi diplomák annak megértéséhez, hogy egy magasabb iparűzési adókulcs esetében
nem hogy a Kerox, de sok más cég sem Sóskutat választotta volna a közművekkel jobban ellátott más ipari parkokkal
szemben. Persze akkor még nem volt szolidaritási adó!
A választások közeledtével többen kérdezték tőlem, hogy
indulok-e polgármesternek. „Csak” képviselőnek, mondtam.
Nem látom értelmét, hogy megpróbáljak felborítani egy működő rendszert. Azt hiszem az mindenki számára világos,
ahhoz hogy egy pozícióban lévő polgármestert leváltson a
falu, nyomós okok kellenek. Súlyos hibák, elfogadhatatlan
működés az önkormányzat részéről. Vagyis saját előző dönFizetett politikai hirdetés

téseimet kellene letagadnom, elhallgatnom,
rossz hírét keltenem a velem együtt dolgozó
testületnek, a döntéseinket szolgáló hivatalnak. Mindezt úgy, hogy továbbra is részese,
tagja vagyok a vezetésnek. Közben magam
mellé venni azokat az embereket, akik valamilyen oknál fogva pl. mert munkája során
úgymond a tyúkszemükre lépett (akár a testület döntésének végrehajtása közben), hogy
támogassanak. Tagadjam le az elért eredményeket, csak hogy hiányérzetet keltsek
a választókban. Nem utolsó sorban többet,
mindent ígérjek, akkor is ha tudom, hogy ezt
betartani lehetetlen. A negatív kampány nem igazán jött be az
előző választásokon. Sebaj! Keresünk magunk helyett eddig
közéletben nem szereplő embereket, majd elvégzik helyettünk
a piszkos munkát, miközben mi megértően bólogatunk.
Ez számomra nem elfogadható kampányprogram. Van,
akinek ez nem gond? Lelke rajta! Az elmúlt évtizedekben
azon dolgoztam, hogy segítsem a sóskúti embereket, a település fejlődését. Az előző választási ciklusok képviselő-testületei mindig fontosnak tartották az önkormányzatba és a hivatalába vetett hit megtartását erősítését, hiszen
csak így fordul a lakosság bizalommal feléjük. Ezt a bizalmat szándékos félrevezetéssel aláásni, nem lehet sóskútiak
érdeke. Mint ahogy az sem, hogy az állam által támogatott
járda és útépítést próbálják akadályozni!
Az utolsó öt év még látszólag jól indult. A beterjesztett
fejlesztések megkapták a képviselőktől a szükséges támogatást illetve megvitatás után jó döntések születtek a szükséges
fejlesztésekről a ciklus elején. Azután valami megváltozott.
Egyszerre hosszú viták alakultak ki, számomra érthetetlen
módon nem minden területen tudtunk egyezségre jutni.
Megdöbbenve győzködtem a testületet pl. hogy az Orgona utcában nem mehetnek úgy el dolgozni az ott lakók,
hogy félve kémleljék az eget jön-e vihar, csapadék, vagy a
„Debóna” házak megközelítését oldjuk meg. „ Minek költöztek oda?” Először nem értettem, aztán világosság vált,
hogy ez már választási harc. Ne készüljön el a Hegy utcai
támfal, persze nem így szó szerint, csak még kérjünk ezt,
nézzük meg azt. Egy öreghegyi ismerősöm jó kifejezést
adott erre a módszerre: maszatolás.
Nem mondunk nemet, de igazából igent sem mondunk
Hát ez az utolsó időszak röviden.
Többször kértem Edinával egyetértésben, halasszuk el a
választási harcot az utolsó hónapokra, nem értem el igazi
eredményt. Hiszem, hogy több is belefért volna ebbe az öt
évbe, ha jobban együtt tudunk dolgozni.
A mostani megmérettetés előtt már nem ért meglepetésként, hogy mint az egyesület elnöke a polgárőrségen

Ajánló
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keresztül kapok támadást. Sokak, illetve látszólag a közbiztonságért aggódók akarják megreformálni az egyesület működését. Meg nem kérdeztek sem engem, sem a
szintén felemlegetett lovas őrséget, mit teszünk, hogyan
működünk, van-e segítségre szükségünk. Nem is ez a cél.
Az elmúlt év rendőrségi beszámolójához képest soha
kedvezőbb adatok nem voltak, nem számít, hogy külön
gratulált a testület több tagja az eredményekhez. Ennek
ellenére van köztük olyan, aki rossz közbiztonságot emleget most. Mi ez, ha nem rosszindulatú kampányfogás?
Egy valamire van szüksége a polgárőrségnek, arra, hogy
olyan emberek ajánlják fel a családtól, pihenéstől elvett
szabadidejüket, akik nem veszik rossz néven, ha leszólják
ingyenesen végzett munkájukat. Olyanok szidják a polgárőrséget, akiknek gőzük sincs arról, milyen pl. rendőrökkel
közös szolgálatban éjszaka betörőket kergetni, saját autóval is, nem kellett megérni, hogy a rendőr mögött állva hogyan fogadja a hírt egy anya gyermeke haláláról.
Szóval csak nyugodtan lehet rugdosódni!
Egyébként a polgárőr egyesület a választások után
(szándékosan a tagbelépés ne legyen kampányfogás!)
bárki jelentkezését szívesen fogadja.
Eddig is nyitottak voltunk minden segítségre, bár olyan feltételen, pl. az egyesület vásároljon valakinek kerékpárt, hogy
azzal járja a falut, „még gondolkodunk”. Az elmúlt időszakban a rendőrséggel közösen több problémát elhárítottunk,
amelyek a falu biztonságát vagy a lakosság biztonságérzetét
veszélyeztették. Kb. két évvel ezelőtt többszöri betörés illetve
kísérletek leállításában oroszlánrészünk volt.
A három falu két keréken rendezvény a legnagyobb állandó program, melyet a Sóskút Szárnyai Motoros Baráti
Társaság tagjaival együtt évek óta biztosítunk. Az iskolai
KRESZ vetélkedő, melyet több mint egy évtizede kezdeményezésemre rendezünk, közel 40 kerékpárhoz, de főleg
a közlekedés szabályainak ismeretéhez juttatta a gyerekeket. Együttműködünk az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel,
a helyi vadásztársaságokkal, pl. rókacsapda kölcsönzés az
önkormányzat jóvoltából.
Az állatmentőkkel is folyamatosan kapcsolatban állunk.
Minden olyan óvodai, iskolai, illetve civil rendezvény
biztosításában közreműködünk, amelyre felkérnek. Jelenleg néhány vadkamera működik – nem csak külterületen
–, segítségükkel már több bűncselekmény is felderítésre került. Folyamatban van további kamerák kihelyezése
külterületen már többen felajánlottak felszerelési pontot.
A belterületi térﬁgyelők kihelyezése az önkormányzatnak
köszönhetően szintén megvalósulhat a közeljövőben.
A jövőre nézve a magam részéről csak azt ígérhetem,
hogy amennyiben a választópolgárok megtisztelnek bizalmukkal erőmhöz mérten továbbra is a település érdekeit
fogom képviselni. Úgy gondolom, hogy a csapat, amelynek tagja vagyok, ehhez jó biztosítékot nyújthat.
Tisztelettel: Csernyák Péter

Almavásár!!!
a Sóskút Fruct Kft.-nél
(volt Állami Gazdaság)
Sóskút, Orgona u. 12.

Gála, Idared, Golden, Jonagold
150–200 Ft-ig/kg

Hétfőtől–péntekig 8–16 óráig
Vásárlás a hűtőházban.
Érdeklődni lehet: 06 23 348-041
Sóskút Fruct Kft.
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Sóskúton történt

Közös ügyeink
Adalékok az önkormányzati választáshoz

Rosszul döntöttünk?

Egy stúdióbeszélgetés margójára

Mészáros József képviselő úr egy kampányanyagban írja,
hogy elhibázott döntés volt az önkormányzat részéről a helyi adócsökkentés. Főleg azért, mert az idetelepülő cégek
nem azért jönnek ide, mert itt alacsony az adó.
Emlékezetem szerint, a Diósdról idetelepülő Kerox-szal
együttműködési megállapodást kötöttünk, hogy idejön,
amennyiben adócsökkentést hajtunk végre. A Kerox egymaga 750 munkahelyet hozott településünkre, és egyből
megduplázta az akkori adóbevételünket.

A napokban, egy stúdióban dr. Horváth Endre és Mészáros József beszélgettek arról, hogy a cégek vezetői a polgármestert négy-öt éve nem látták az ipari parkban. Ezt
mindenki döntse el, hogy igaz vagy sem. Nincs olyan hét,
hogy valamelyik vállalkozást ne keresném fel, vagy ők ne
keresnének meg valamilyen probléma, kérés megoldásával
kapcsolatban. Aki ﬁgyelemmel kíséri havonta megjelenő
magazinunkat, az elmúlt években tucatnyi olyan híradást
olvashatott, ahol az ipari parkban található cégeknél tett
polgármesteri látogatásokról számoltak be. Nem csupán a
különböző kisebb-nagyobb üzemek avatási ünnepségeiről
való tudósításról van szó. Sokkal inkább azokról a találkozókról, ahol a cégek vezetői és a polgármester nem csak
reprezentáltak, hanem rendszeresen tájékoztatták egymást
az üzemek életéről, javaslatairól, illetve a polgármesteri hivatal terveiről.

Ezt az együttműködési megállapodást rúgta fel Mészáros
József képviselő, amikor javaslatára 60 százalékkal az adó
meg lett emelve. Lehet azt mondani, hogy ezt a vállalkozások kérték, meg örültek neki, de ezzel kapcsolatban erős
kételyeim merülnek fel.
A helyi adóbevételünk a 2013-as évi 140 millió forintról (ennyi volt a Kerox tárgyalások idején) 2018-ra mikor
a gyár már teljes kapacitással működött 300 millió forintra
emelkedett. Hogy a Kerox mennyire örült a megállapodás
felrúgásának mutatja, hogy az utóbbi időben már két céget
átjelentett máshová Sóskútról. Jelzi a vállalkozók „örömét”
az adóemelésre, hogy szinte naponta jönnek az adóügyi
ügyintézőhöz panaszukkal, hogy mi ez az óriási adóemelés.
Mészáros József úr ﬁgyelmébe ajánlom az alábbi adatokat: az adóemelés Sóskúton több mint 450 vállalkozást
érintett, ebből ötven céget az ipari parkból. Tényleg rossz
döntés volt az, hogy a 400 sóskúti család vállalkozásának is
csökkentettük 2015-ben a beﬁzetendő adóját?

A magazinban olvasható fúvósok jubileumi koncertjénél
már jeleztem, hogy mind a településünkön, mind pedig az
ipari parkban lévő cégeket felkerestük, hogy támogatást
kérjünk a fesztivál megrendezésére. A vállalkozóktól én
kértem személyesen anyagi támogatást A támogatók felsorolása jelen számunk nyolcadik oldalán látható. Csak
szerényen jegyzem meg, hogy az első húsz cég több mint
a felét én kértem fel támogatóként. Gondolom, azért mert
nem voltam az ipari parkban már öt éve.
A mellékelt megrendelőn is olvasható, hogy 2018. március 19-én volt az ipari parki cégvezetőknek 45 főnek a közös
ebédje, amin megbeszéltük az ipari parkkal kapcsolatos
kérdéseket. Ennek a számláját most önkormányzatunk ﬁzette, de az előző években volt rá eset, hogy különböző cégek átvállalták ennek költségét. Ez egy sok éve megkezdett,
hagyományos fórum. Az ipari parkban található cégek élete és a falu vezetőinek tevékenysége ugyanis elválasztha-
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tatlan egymástól, aminek semmi köze a „kampányhoz”. A
település érdekében mindenkor közösen, egymásra ﬁgyelve
kell végezni munkánkat.

Bölcsőde
A választások időszakában gyakran előkerülnek „örökzöld” témák, amelyek ráirányítják a ﬁgyelmet egyes megoldandó feladatokra. Azt azonban tudni kell, hogy ilyen
feladatok mindig lesznek ezért az élet sem a választás
előtt, sem pedig utána nem áll meg. A Sóskúton felmerült
bölcsődei igényekkel mi is foglalkoztunk, aminek alapján
szakértői véleményt kértem egy lehetséges bölcsőde kialakítására.
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Mint látható az önkormányzat számára a leggazdaságosabb üzemeltetési mód, és egyben a legegyszerűbben
megvalósítható a családi bölcsőde. Az újonnan felálló képviselő-testületnek a feladata lesz majd, hogy a különböző
létesítési és üzemeltetési formák közül kiválassza a legkedvezőbbet a falu számára.
Felvetődött az is, hogy az egyik szomszédos településen
konténerekben van elhelyezve az óvodások és iskolások egy
része. A konténertelepítő cég vezetőjével beszélve árajánlatot is kértem, mivel ez talán Sóskút számára is gyors és
kedvező árú megoldás lenne.
Az ügy körültekintő megvalósítása érdekében beszéltem
a körzetünk ÁNTSZ vezető főorvos asszonyával. A megbeszélés során kiderült erről a lehetőségről sajnos le kell mondanunk, mert a felsővezetői utasítás szerint ezt a megoldást
már régóta nem engedélyezik.

Óvoda saját forrásból
Gyakran hallani és mi is többször foglalkoztunk azzal a
kérdéssel, hogy az óvodát saját erőből kellene fejleszteni.
Nem mi vagyunk az egyetlenek a térségben, akiknek ha-
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sonló problémáik vannak. Ilyen település Biatorbágy is,
amelyik minden ebben a témában kiírt pályázaton indult
és megpróbált az óvodára forrást szerezni. A mellékelt Biatorbágyi körkép című lap cikkéből is látható, hogy ez nem
olyan egyszerű.
König Ferenc
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Önkormányzati hírek

Megkérdeztük a polgármestert
Szerkesztő: Az a szóbeszéd, hogy közösségi háznak, faluháznak vagy falumúzeumnak vásárolt Ön a településnek egy épületet.
König Ferenc: Most nem tudom
melyik épületről kérdezett, hiszen az
elmúlt években már több épületet és
egy telket is vásároltunk. Ilyen volt
a Szentháromság szobornál lévő ház,
amely akadályozta a kanyar beláthatóságát és bővíthetőségét. Több tulajdonostól és az államtól sikerült megszereznünk. Elektronikus árverésen
vásároltuk meg a volt Bogica kocsma
épületét a Fő utcában, ami egy stratégiailag jó helyen fekvő épület, így
alkalmas lehet könyvtár illetve falumúzeum együttes elhelyezésére is. A
Fő utcai látványterveken ez is látható.
(Helyi Építési Szabályzat – látványtervek a sóskúti honlapon.)
Megvásároltuk a hivatallal szemben a Kossuth Lajos u. 10. szám alatt
lévő ingatlan első lakását is, erre
most készül már az a terv, amellyel
szeretnénk pályázatot beadni a Magyar Falu programra szolgálati lakásépítés céljából. A szolgálati lakást
az Érdi Rendőrkapitánysággal előze-

tesen megbeszélve szeretnénk olyan
rendőrségen dolgozó személynek felajánlani, aki családjával településünket választaná lakhelyül. Az ingatlan
előtti, Kossuth Lajos u. 8. szám alatti
telket is megvásároltuk, melyen egy
szuterén, garázs és pince helyezkedik el. A vásárlás indoka, hogy kétes
elemek jelentek meg ezen a telken és
félő volt, hogy odaköltöznek, mert a
tulajdonos nem Magyarországon él.
Ezt az 1800 négyzetméteres belterületi telket én magam is megvehettem

volna, hiszen csak nekem volt tudomásom arról, hogy a Kanadában élő
tulajdonos azt eladja. Javaslatomra
megvettük a falunak egymillió forintért!
Sz.: Nem ezekről hallottam, hanem
– az előző testületi ülés után – egy Temető utcai ingatlanról.
K. F.: Itt ez igazán egy érdekes és
értékes épületről, mondhatnánk talált
„gyémántról” szól. Már az előterjesztése is érdekes módon történt. Mészáros József képviselő úr, aki mindig
megköveteli az előzetesen átbeszélt, a
bizottságokon megjáratott és átfuttatott, írásban kiküldött anyagot, melyet
a testület többször körüljárt, most is,
mint legtöbbször egyebek napirendi

pontban helyszíni szóbeli tájékoztatóval terjesztett elő egy ingatlan vásárlást.
Azt, hogy közösségi háznak vagy
egyéb célra vásároljunk meg egy épületet illett volna előzetesen megbeszélni. Például, hogy jó helyen van-e,
milyen állapotban van, a falunak szüksége van e rá, milyen árban van, és
milyen költségekbe kerülne a felújítás,
mindez most nem számított. Sürgősen
meg kellene venni, nehogy eladják.
Horváth Endre képviselő úr javasolta
is, hogy ne vitázzunk rajta, vegyük
meg. Én értéktelen épületnek tartottam és tartom az ismertetett funkciókra. A jegyző úr által mondott 18,9
millió forintos vételár véleményem
szerint értelmetlen pénzkidobás lett

Önkormányzati hírek

volna. Végül az általam előterjesztett
javaslat arról szólt, hogy értékbecslőt kérjünk fel és az ő szakvéleménye
alapján döntsünk majd. Az értékbecslő az anyagában 13,1 millióra értékel-
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te, jelezte, mint építész a repedéseket
és egyéb hibákat is. Egyben 1,5 millió forintban határozta meg az épület
bontási költségeit is. Mint a testületi
ülésen is elmondtam, magam is több

érdeklődőt láttam, a temetői locsolások alkalmával, köztük olyan családokat is, akiket az ember szomszédnak
csak az ellenségének kíván. Egy ilyen
család odaköltözése a szomszéd házakat eladhatatlanná teheti. Véleményem szerint ebben az esetben is a felmagasztalt épület sürgős megvételére
ezért lett volna szükség. Többek által
előre megbeszélt ingatlan vételt adtak
elő, hirtelen jött ötletként.
Sz.: Érdekes. Mi történt azóta?
K. F.: A szakértői véleményt sürgősen elkészíttettük és elküldtük a
képviselőknek, hogy a következő testületi ülésen tárgyalható legyen. Azóta már két testületi ülés is volt, de semmilyen reagálás nem érkezett. Sem az
előterjesztőtől, sem a vételt sürgető
képviselőktől. Mintha a vételi lendület
csökkent volna.
Az ingatlan ára a legutolsó internetes hirdetésben 23 millió forint volt.
Sz.: Köszönöm a válaszokat.

Új

Renault CLIO
Az életre hangolva

Már havi 29

990 Ft-tól, 1 millió forint beﬁzetése esetén*
FIX 0% THM-mel!
*A ﬁnanszírozási ajánlat a 2019.09.13 napja után megkötött szerződésekre vonatkozik és visszavonásig érvényes. Finanszírozási feltételek: kamat: ﬁx 0%, devizanem: forint, önerő minimum: 30%, futamidő: maximum 48 hó, kiemelt utolsó lízingdíj:
maximum 40%, THM: ﬁx 0%, konstrukció: zárt végű pénzügyi lízing. A kiemelt ajánlatban szereplő 29 990 Ft-os havidíj a használt autó beszámítás esetén érvényes 200 000 Ft kedvezménnyel csökkentett 3 149 000 Ft bruttó vételár,
1 000 000 kezdőbeﬁzetés, 36 hónapos futamidő és 35% kiemelt utolsó lízingdíj esetén érvényes, Új CLIO Life SCe 65 verzió esetén. A kamat összege: 0 Ft, a ﬁnanszírozás teljes összege 2 149 000 Ft, a ﬁzetendő teljes összeg: 2 149 000 Ft, a kiemelt
utolsó lízingdíj: 1 099 347 Ft. Reprezentatív példa: ﬁnanszírozás összege: 3 000 000 Ft, futamidő: 36 hónap, kamat mértéke: 0%, kamat típusa: rögzített, kamat összege: 0 Ft, ﬁzetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 000 000 Ft, havidíj: 25 000 Ft,
kiemelt utolsó lízingdíj: 2 100 000 Ft, THM: 0%. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A ﬁnanszírozó a lízingszerződés futamidejére
teljes körű Casco biztosítás fenntartását írhatja elő. A Renault Credit ﬁnanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges feltételeket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben
feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhetőek el. A jelen hirdetésben közölt
adatok nem teljes körűek és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Renault Márkakereskedőjét. Új CLIO Life SCe 65 vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4-4,8; CO2-kibocsátás g/km: 116-130. Az üzemanyagfogyasztásra és CO2-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A gépkocsi tényleges fogyasztása eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi 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 képek illusztrációk.

renault.hu

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

Fizetett politikai hirdetés

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

König Ferenc független polgármesterjelölt
és az őt támogató képviselőjelöltek programja
Első és legfontosabb, hogy Sóskút települését botránymentesen, korrupciómentesen, hitelek és kölcsönök felvétele nélkül az eddigiekhez hasonlóan vezessük.
Semmilyen luxus, pénzpazarló, felesleges beruházást nem tervezünk
továbbra sem.
Beruházásainkat, fejlesztéseinket mindig csak a rendelkezésre álló bevételeinkhez igazítjuk, ezután sem tervezzük a
lakosságot terhelő adók bevezetését.

König Ferenc polgármesterjelölt

Közbiztonság
Támogatjuk a rendőrséget a közbiztonság érdekében végze munkájukban.
Tovább folytatjuk az általunk kidolgozo és országosan elismert szabadidős
rendőrök foglalkoztatását.
Az új szolgáltató megjelenésével
egyidejűleg megkezdjük a települést

lefedő kamerarendszer kiépítését. Kamerákat helyezünk el Öreghegyen a
már egyeztete helyekre. Támogatjuk
a polgárőrséget, a lovas polgárőröket.
Kezdeményezzük és anyagilag támogatjuk az önkéntes tűzoltók kosaras autó vásárlását, az utóbbi időben
tapasztalt egyre gyakoribb vihar- és
egyéb károk felszámolásához.
A rendőrséggel együ működve elkészítjük az önkormányza traﬃpaxok
elhelyezésének térképét, felkészülve
azok engedélyezésére.
Egészségügy
Célunk egy új egészségügyi központ
létrehozása, melyben elhelyeznénk a
védőnői szolgálatot és a gyógyszertárt, mert a jelenlegi rendelő alkalmatlan a korszerű betegellátásra.

Fizetett politikai hirdetés

Be szeretnénk vezetni a szakértők által
javasolt „az orvos utazzon, ne a beteg”
rendeléseket, anyagilag is támogatva
ezt. Továbbra is biztosítjuk az anyagi hozzájárulást a biatorbágyi rendelőintézetet
igénybe vevő betegeknek.
Folytatjuk az egyeztetést helyi vállalkozóval a lakáson végze vérvétel,
vércukorszint- és vérnyomásmérés,
valamint az ezzel járó adminisztráció
elvégzésére. Mindehhez pénzügyi hozzájárulást biztosítunk.

Magyar Állam engedélyezi a főút melle párhuzamos kivitelezést.
Meg kell oldanunk a csapadékvíz elvezetést a Géza, a Rét, Völgy, Orgona,
Gárdonyi, Hegy utcában, a templom
körül és a Fő utcában. Folytatni kell a
Petőﬁ utcában, ami jelenleg is készül.
Meg kell oldanunk a külterületek,
legfőképpen az Öreghegy útjainak kiépítését. I hasonlóan a Rét és Meder
utcához ivóvízvezeték bővítést is végre
kell hajtani.

Gyermekintézmények
A rendelkezésre álló szakértői vélemény
alapján a bölcsődei fejlesztés irányának
meghatározása (önkormányza , családi, vegyes).
A megnövekede gyermeklétszám
mia sürgősen terveket kell készíteni
az óvoda egy vagy két teremmel való
bővítéséhez.
Iskola: le kell ülni a fenntartóval és a
helyi vezetővel az oktatás színvonalának visszaesése mia . Meg kell célozni
az iskola átlagának az országos átlag
fölé emelését. A legjobb eredményű
iskolák rangsorában elért 1077. helyünkön mindenképpen javítanunk kell.

Családsegítés
Más települések rendeleit már tanulmányozva be szeretnénk vezetni az újszülö ek egyszeri anyagi támogatását.
A tanulók közép- és felsőfokú iskolai
tanulmányait szeretnénk anyagilag is
támogatni.
Rendeletet hozunk Sóskú lakos elhunyta esetén 50 ezer forint temetési
segély bevezetéséről.

Úthálózat, járdák
Folytatjuk a már jelenleg is folyamatban lévő felújításokat, helyreállításokat a Fő, Bajcsy, Kossuth, Már rok, Petőﬁ, Wesselényi utcákban. Befejezzük
a Kőszikla utca felújítását.
A Fő utca teljes rekonstrukciójára elkészültek a tervek a pályázat beadásához.
Elő kell készíteni és elvégezni a Völgy
utca, Rét utca útépítését, be kell fejezni
két gyűjtőút, a Vadász és a Jókai utca
munkálatait. Ebben a két utcában a járdaépítést is folytatni kell. Az elkészült
tervek alapján a buszfordulót ki kell építeni a Bajcsy-Zsilinszky utcai lovardánál,
ezzel segítve a Kossuth és Jókai utca
környéki lakók közlekedését.
Járdát kell építenünk a Szent László
és Szent István utcában, valamint a
Völgy és a Rét utcában. Járdával kellene összekötni a Bástya dűlőt a Felső Biai ú al, valamint az Öreghegyet
a település belterületével, ez utóbbit
egyben kerékpárútra is alkalmassá kell
tenni. Mindezt abban az esetben, ha a

Környezetvédelem
Folytatjuk a rendszeres kül- és belterüle szemétszedési akciókat, összefogva a lakossággal.
Évi egyszeri veszélyes hulladék gyűjtést biztosítjuk.
Újabb vadmegﬁgyelő kamerákat
helyezünk ki a szemételhelyezéssel veszélyeztete területeken.

Aradi Gergely képviselőjelölt

Bereczkiné Ulehla Anna
képviselőjelölt

Chrenkó Edina képviselőjelölt

Kultúra, sport, civil szervezetek
Továbbra is támogatjuk a kulturális
egyesületeket és a civil szervezeteket.
Folytatjuk a sportpálya és környezetének megkezde felújítását.
Törekszünk a Kúria épületének kulturális célra történő felújítására.
Három új játszóteret hozunk létre a
településen.

Csernyák Péter képviselőjelölt

Vlasin Zsolt képviselőjelölt

Mátrai Sándor képviselőjelölt
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Kőszikla utcai beruházás:
mindenáron megakadályozva?
Egy választási csoport, melynek három
képviselő is tagja írást tett fel az internetre. Ez magában még nem baj, de ha
ez a levél tele van hazugsággal, akkor
már igen. „A hivatalos, (értsd: önkormányzati) állítással ellentétben…NEM
egyeztettek az utcában élő valamennyi
lakossal, csak néhány emberrel… a
képviselőtestület tagjai részéről korábban kért és javasolt lakossági fórumra,
utcafórumra nem került sor… a lakosok közül senki nem látott terveket az
útépítéssel kapcsolatban… nem ismert
képviselőtestület által kiegészített és
elfogadott beruházási összeg”.
Ezek az állítások nem igazak. Az
utca lakóit meghívtuk, a meghívó levelek átvételét mindenkivel aláírattuk.
Az utcafórumra 6-7 ember jött el. Volt
egyeztetés az utca majdnem teljes lakosságával, három ingatlan kivételével. Ezt a cáfolatot már olvashatták az
újság előző számában is. Most újabb
hazugsággal bővült az írás a sárga
pólós képviselők részéről: terveket
hiányolnak. A Belügyminisztériumba küldött levél mellé csatolt szakértői vélemény rögzíti, az útjavítás nem
tervköteles.

Ezért nem húztam az időt további
nyolc-tíz hónappal és nem akartam
tervekre több millió forintot kiﬁ zetni. Mindezekért fórumot kellett öszszehívnom, mert egy utcában lakó
ﬁatalember elhitte a sárga pólósok
hazugságait és félő volt, hogy egy
hatóságoknak küldött levél miatt a
vizsgálat idejére leáll az építkezés.
A végeredmény természetesen tisztázott volna mindent, de közben hetek, hónapok telnek el, így a beruházás ebben az évben ellehetetlenül,
az arra adott pénzt pedig visszaﬁ zethetjük.
„A beruházás meghiúsulása bebizonyítja a hivatal és legfőképpen
a polgármester alkalmatlanságát.”
A képviselőtestület az írással ellentétben beruházási összeget nem
adott, a különbözetet a csatornatársulati tagok szavazták meg a társulatnál
lévő, lakosok által beﬁzetett pénzből.
A sárga pólóban a Kőszikla utcában
felvonuló képviselők az elmúlt években – amikor 36 utcát 10 kilométeres
nagyságrendben újítottunk fel és még
nem volt választási év – egyetlen egyszer sem mentek ki az építkezésekre.

Köszönettel tartozom az írásban
említett ﬁatalembernek, mert a fórumon kiállt az utca lakói elé és elmondta, hogy megtévesztették, ezért
az internetes hozzászólásaiért elnézést
kért.
Az utca lakói a fórumon egységesen a felújítást kérték és kijelentették,
hogy minden támogatást megadnak a
munkák mielőbbi befejezéséhez.
Reméltem, hogy Mátrai Miklósné,
Mészáros József és dr. Horváth Endre
képviselők meghívásomra megjelennek a fórumon, és elmondják, hogy
támogatják a beruházást, de most távolmaradtak.
Ellentétben azokkal a híresztelésekkel, hogy Mészáros József képviselő sürgette 2019. januárjában, hogy
döntés szülessen a Kőszikla utca
útburkolatának felújítása ügyében.
Azon az ülésen a képviselő-testület
arról tárgyalt, hogy mi legyen a csatornahálózatra rá nem kötött ingatlanok sorsa, hogyan biztosítsuk, hogy
a későbbiekben azok is rá tudjanak
csatlakozni a csatornahálózatra, útburkolat bontása nélkül. Egyébként
a munkálatokra megítélt támogatás
megítélése 2017-ben történt, annak
összege 2018-ban érkezett önkormányzat számlájára.
K. F.
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Kiragadott példák a képviselői
„segítségről, hozzáértésről”
A Flórián téri virágládák

Karácsonyi fények

A Flórián téri virágládák ügyében tavaly nyáron felkeresett
Mészáros József képviselő. Elmondása szerint felkérték, segítsen megvalósítani az ötletet, hogy virágládák kerüljenek elhelyezésre a Flórián téren. Elmondta, hogy milyen lépéseket kell
tenni és milyen munkákat kell elvégezni az ő felmérése alapján.
10-15 virágládát kell vásárolni. Én tájékoztattam, hogy már van
20 db, amit örömmel vett tudomásul, mert így abból már lesz
tartalék is. Mindezt azonnal az interneten is közölte, ahol rögtön
meg is köszönték fáradozását. Ezek után a képviselő úr megjegyezte, hogy a továbbiakban kell virágláda és tartó, föld és
virág, amúgy meg ő elutazik családjával nyaralni. Oldjam meg.
Mivel képviselő úr „szakszerű” felmérésében nem bíztam,
megkértem az ötletgazda Kovács Tündét, hogy a téren egyeztessünk. Az egyeztetés eredménye az lett, hogy 50 virágláda kell, szemben a 10-15 ládával. Kovács Tünde kérte, hogy
mindez gyorsan, 2-3 héten belül valósuljon meg, mert jó lenne,
ha augusztus 20-án a tér már virágos lenne.
Bár ennek a munkának a megszervezését és végrehajtását
Mészáros József képviselő úr vállalta – amiért köszönetet
is mondatott magának –, egyetlen percet sem dolgozott a
megvalósításért. Ő nyaralt. Én pedig szereztem ládákat,
elkészíttettem hozzájuk a tartókat, elmentem Szigetszentmiklósra virágföldért és virágért.
A képviselő úr állításával ellentétben egy virágládát sem vásároltam, hiszen azt Laczkó József vállalkozó ajánlotta fel 100
ezer forintos értékben Sóskútnak. A lakatosmunkát pedig Altmann Ferenc végezte, minden más munkáját félre téve, hogy
időre elkészüljön. Mindkettőjüknek köszönet érte.
Mikor mindez kész volt, a virágültetésre és a közös fotózásra természetesen Mészáros József képviselő úr is nagy
lendülettel megérkezett.

Jó pár évvel ezelőtt mind az I. világháborús emlékmű mind
az önkormányzat előtti fenyőfákat karácsony közeledtével
égősorral díszítettük. Ezt sokszor letépték, megrongálták,
ezért idővel a fák kivilágítása elmaradt. Az önkormányzat
épületeit továbbra is feldíszítettük. Mészáros József képviselő úr javasolta az emlékmű előtti fák kivilágítását és
mivel Sóskúton lakik egy alpinista technikával foglalkozó
vállalkozó, ezért felajánlotta, hogy megkeresi őt és elkészítik a díszkivilágítást.
A vállalkozó elérhetősége, telefonszáma dr. Horváth Endre képviselő úrnak volt meg, ezért hozzá fordultam kérésemmel, ő erre dühösen, hangosan kijelentette: – Nem csinálok semmit, nem csinálok semmit! Dührohamát kiváltó
kérésem az volt, hívja fel az urat, hogy üljünk le egyeztetni,
vagy adja meg a telefonszámát. Mindezek után Mészáros
József képviselő úr egyeztetett a vállalkozóval helyszínen,
amelyről küldött is egy levelet: „A hétvégén egyeztettem
az illetővel… az ötletet elvetettük, mert a lombkoronában
egy nagyfeszültségű vezeték található, amely így lehetetlenné teszi a biztonságos kivitelezést.” Örülök, hogy a
fenyő „lombkoronájában” megtalálták a nagyfeszültséget,
mert ilyen Sóskúton nem létezik! Ha ezt megtalálták volna,
akkor ma Mészáros József képviselő urat éppen szociális
szénként osztanánk szét a faluban.
Az égősor karácsonykor a fákon gyönyörűen világított,
mert azt már képviselő úr levele előtt megvásároltam,
egyeztetve Cserődi Józseﬀel és a bicskei önkéntes tűzoltókkal, a kosaras tűzoltó autó kiállásáról. Szeretném újra
megköszönni az önkéntes tűzoltók segítségét.
K. F.

•
•
•
•
•
•

egyedi dísz- és formatorták
cupcake-ek
piték
teasütemények
sós aprósütemények
stb.

SIMA SÜTI
Cukrászműhely

Egyes termékeink cukor-, fehérliszt-, tej- és tojásmentes változatban is kérhetők!
Folyamatosan bővülő választék, egyedi megoldások.
Óvodába és iskolába is készítünk tortákat, aprósüteményeket.
Kérjük, megrendelésüket legalább egy héttel korábban szíveskedjenek leadni.

Sóskút, Fő utca 34. | +36302440013 | simasuti2018@gmail.com | www.facebook.com/Sima-Süti
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Sóskúton korán érkezett a Mikulás
A lakosoknak csak ki kell rakni a
csizmájukat beleírni, hogy mi a kívánságuk és a Mikulás azt telerakja
minden jóval. Itt óriási összegek lettek
megígérve. Például az iparűzési adó
terhére. Ezért is szeretném, ha elolvasnák Magyarország legnagyobb önkormányzati szövetségének állásfoglalását az iparűzési adóval kapcsolatban.
Az előterjesztést Schmidt Jenő Tab
Város Fideszes polgármestere, mint a
TÖOSZ elnöke terjesztette elő:
„Helyi adó rendszerének átalakítása
Az állandó lakóhely szerinti települést illeti a munkaadó beﬁzetett helyi
iparűzési adójának a munkavállaló
éves bérének a munkaadó egész bértömeghez viszonyított arányszáma szerint számított része. (A munkavállaló
„fejkvótaként” állandó lakóhelyére
hazaviszi a rá eső helyi iparűzési adót.
Az intézkedés kisrégióra vagy tágabb
térségre is kiterjeszti az adott településen megtelepedett ipar pozitív hatásait. Minden településen a jövőben sem
lesz jelentős helyi iparűzési adó ﬁzetésére képes potenciál, de az elosztás új
rendje arányosabbá teszi a megtermelt
jövedelemből való települési részesedést a közös feladatellátás érdekében.

A változtatás legkevésbé a megyei
jogú városoknak kedvez, viszont ezáltal megvalósul az a kormányzati cél,
hogy a megyei jogú városok legyenek
a motorjai az egyes térségek fejlődésének. Ráadásul a Modern Városok
Program kedvezményezettjeiként a
megyei jogú városok már előre hozzájutottak azokhoz a forrásokhoz, amik
településfejlesztési feladataik végrehajtását évtizedekkel előrehozták
úgy, hogy ezeket a forrásokat a nem
megyei jogú városokban élő polgárok
által előállított jövedelmekből csoportosították át részükre). A beszámítás
és a szolidaritási hozzájárulás tekintetében a helyi önkormányzatok elérték
a teljesítési képességük maximumát,
ezen lazítani kell.„ (A TÖOSZ folyóirata, második negyedév.)
A TÖOSZ Magyarország 1800 települését képviseli a 3177-ből, így jelentős befolyása van azokon a tárgyalásokon, amelyeken a Kormánnyal a
döntéseket megvitatják. Az iparűzési
adóról tudni kell, hogy Magyarországon a települések közül 400-500-nak
van iparűzési adóbevétele, ebből jelentős bevétele 200-300 településnek
van. Mivel Magyarországon vagyunk,

nem kell azon csodálkozni, hogy a
közel 3200 település irigyli a 200-300
település helyi adóbevételét. Ezért is
gondolják az „irigy” települések, hogy
az iparűzési adó legyen szétosztva az
ország összes településén. 2800-2900
település kéri a Kormánytól ennek
a döntésnek a meghozatalát. Az előterjesztésben időleges vesztesként a
megyei jogú városokat jelölik meg,
de mivel azok már évtizedekre előre
megkapták Modern Városok Programban a támogatásukat, így valójában nem ők a valódi vesztesek. A
vesztesek közé mi kerülünk. Mi nem
kaptunk előre évtizedes támogatást,
viszont azért amiért hosszú évek óta
keményen dolgoztunk, azt mind elveszik tőlünk. Majd pályázhatunk a
tőlünk elvett pénzre, hogy fejleszteni
tudjunk. Lehet itt sokmilliárdos ígéreteket tenni, de költségvetésünk sem
most, sem az elkövetkező években
nem teszi lehetővé ezeknek a megvalósítását bármilyen nagyarányú vállalkozásokat, vagy lakosságot érintő
adóemelés nélkül. A 2019. január 1-jén
hatályba lépett 60%-os adóemelés már
mutatja az irányt.
König Ferenc
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Mi van a csatornapénzzel?
Az elmúlt időszakban az interneten két cikk is foglalkozott
a sóskúti csatornapénzzel, az első szerint Sóskút Fideszes
kiﬁzetőhelyként működik, a második pedig, hogy mi lesz a
lakosok beﬁzetett pénzével.

Ennek megértéséhez vissza kell menni tíz évet, amikor
megalakult a csatornatársulat, melynek tagjai megválasztották a küldötteket, akik attól a pillanattól kezdve mindenben döntési jogosultságot szereztek. Ettől a pillanattól
kezdve a társulathoz befolyó lakossági beﬁzetésekről is
csak ők dönthettek. Mivel ez egy független társulás, ezért
annak semmilyen ügyében a település képviselő-testülete,
vagyis az önkormányzata nem szólhat bele. Sem a testület, sem a polgármester a társulatnál lévő pénzekről nem
dönthet.
Hazugság azt állítani, képviselők részéről, hogy a pénzt
visszaadjuk, mert az a társulat bankszámláján van. A társulat ülésén pedig éppen Mészáros József elsők között jelentette ki, hogy egyetlen forintot sem ﬁzetnek vissza a lakosoknak, hanem azt a csatornázással kapcsolatos munkákra
kell ráfordítani. Ezt mindenki egyhangúlag megszavazta.
Sokszor elhangzik az a kérdés, hogy van-e még pénzt a társulat kasszájában. Igen, bár erről pont Mészáros Józsefet
lehetne megkérdezni, hiszen ő a társulat Ellenőrző bizottságának elnöke is.
A sóskúti beruházások megkezdése előtt négy évvel kezdődött az Érd-Diósd-Tárnok közös csatorna-beruházása,
ezeknél a településeknél még nem történt meg a csatornatársulat felszámolása. Érden 13.000 Ft visszaﬁzetését ígérik
érdekeltségenként, de megjegyzem, hogy sok helyen még
földutak maradtak, a beruházás után azok nem lettek jobb
minőségben helyreállítva. Diósdon semmilyen döntés nem
született még a visszaﬁzetésről, Tárnokon pedig, mivel az
önkormányzat több száz millió forintot adott pluszban a
fejlesztéshez, ezért semmilyen visszaﬁzetésről nem gondolkodnak.
Nálunk a beﬁzetett pénzekből az utcáknál nem csak az
EU által ﬁzetett 40-50 cm-es csíkokat állítottunk helyre,
hanem a teljes útfelületet. Erre az adta meg a lehetőséget,

hogy az ügyben három miniszter úrtól Tarnai Richárd kormánymegbízott úr válaszlevele adta meg a jóváhagyást.
Soha nem volt ilyen jó állapotú úthálózata Sóskútnak,
mint a helyreállítás után. A társulatnál lévő pénzből még
hátra van a Bajcsy-Zsilinszky-Kossuth-Fő-Mártírok-Petőﬁ-Wesselényi és a jelenleg is épülő Kőszikla utcák felújítása. Ezeknek az utcáknak a felújítási költsége sajnos nem
csak a csatornatársaságnál lévő pénzt fogja meghaladni,
hanem még jelentős összeggel a község költségvetéséből is
ki kell pótolni.
Mindezt azért írtam most le Önöknek, mert egy lendületes szórólapon az áll, hogy „visszaadjuk, ami visszajár”.
És mit ír egy 2018. szeptember 25-ei képviselő-testületi
ülés jegyzőkönyve minderről?
„Mészáros József: Óriási tévedés van az emberekben a
csatorna érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban, mert
azt gondolják, hogy ez vissza lesz osztva. De nem lesz itt
semmi visszaosztás, hacsak a működési költségből nem.
Erről kellene tájékoztatni a lakosságot.”
Most akkor mi a valóság, mi az igazság?
König Ferenc
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Sóskúton történt

Kedves Keztyűs Ádám!
Mi lesz veled kulturális élet? Ezzel a
címmel jelent meg egy írásod a faluban. Tudom meg kellene neveznem,
hogy hol, de nem tudom, milyen címet
adjak annak a nyolc oldalnak, amit a
postaládákba raktak. Gondolom, Te
tudod. Ahogyan azt is, hogy lehet
megmenteni a kulturális életet, meg
azt is, hogy itt az elmúlt években csak
ígérgetések voltak a zenekarral kapcsolatban. Engedd meg, hogy leírjam,
én hogyan látom az elmúlt években
történteket.
Számomra is nagyon fontos a kulturális élet és annak a támogatása, hiszen
megválasztásom után jelentősen megnöveltük az erre szánt pénzeket. Újabb
és újabb csoportokat és rendezvényeket
támogattunk. Bár más csoport tűzte
zászlajára ötletemet, azért hadd mondjam el – kapusztnyikot ettem már – nekem a trubelka a kedvencem, ezért is
találtam ki a Trubelka Fesztivált. Elmondhatom azt is, mikor azt tapasztaltam zsűritagként, hogy a nevezők száma mindkét fesztiválon megcsappant,
javaslatot tettem arra, hogy vásárlási
utalványt és komoly ajándékot kapjanak a sütésben részt vevők, ezzel újra
fellendült a versenyzők száma. Természetes volt számomra – mikor megkaptam Szabó Erikától Etyekről szóló
könyvét –, hogy ezt meg kell csinálni
nekünk is Sóskúton. Így született meg
a Sóskút Képes Története című könyv,
ikertestvérével Mátrai Sándor gyönyörű fotóalbumával együtt. Jelentős
összeggel támogattuk Németh Erzsike könyvének megjelenését. Önkormányzatunk adta ki Tormássy Erzsike
Álomképek című verseskötetét.

Dombok ölelésében

Sóskút

Mátrai Sándor

Vásároltunk mi fellépő ruhákat, táncos csizmákat, kottatartókat és még
sorolhatnám, hogy mire áldozott a falu,
mert ezek mind a kultúrához tartoznak.
Támogattuk csoportjainkat útjaikon és
kirándulásaikon, hogy falunk jó hírét
vigyék. Ebben az évben is több, mint
10 millió forinttal támogattuk a csoportokat, rendezvényeket, utazásokat.
Kedves Ádám! Nálam ezek a dolgok is
a kultúrához tartoznak.
Visszatérve a zenekarra, nekem is
nagy öröm volt, hogy meg tudtuk oldani az iskola kivonulását a Polgárok
Házából, azért is, mert az épület egyre
rosszabb állapotba került. A rossz ajtók,
ablakok, a rossz víz- és fűtésrendszer,
a korszerűtlen világítás, mind olyan
probléma volt, ami naponta jelentkezett.
Az épület semmilyen hőszigeteléssel
nem rendelkezik, ezért volt olyan hónap, hogy a fűtése többe került, mint az
egész iskoláé. Mivel maga az épület volt
pincékre is épült és a tömedékelést nem
szakszerűen végezték, ezért az egész
tömb kétfelé repedt, egy részén például
a padló válaszfalakkal együtt 10 centi
mélyen beszakadt. Az épületre egyetlen
forintot is rákölteni, pazarlás. Bontási
terv is készült. A bontás csak akkor valósítható meg, ha a zenekar elhelyezése
biztosítva van. A zenekar vezetőjével
együttesen is próbáltunk megoldást keresni. Voltunk az iskolában – akkor még
mi döntöttünk ilyen kérdésekben –, ahol

az igazgatónő több helyiséget mutatott
irodának, raktárnak és termeket a próbákra. Ötletként felmerült még a volt
mozi épülete is a posta mellett, ma bútor és vegyesbolt működik benne, erre
tervek is készültek, az önkormányzat át
is adta a zenekarnak az épületet, majd
a társadalmi munkában vállalt felújítás
megszakadt, a zenekar visszaadta az
épületet. Megnéztük az öreg iskolát is.
A zenekar vezetője Kaszás Sándor véleménye szerint az épület akusztikája
nem alkalmas a próbák számára, ezért
az épület felújítás után sem alkalmas a
zenekar számára. A belső tér nagysága nem teszi lehetővé a teljes zenekar
együttes próbáját.
Az utána következő időszakban megkerestem a Bajcsy-Zsilinszky utcai
élelmiszerbolt tulajdonosát, aki megkeresésemre pozitívan nyilatkozott,
majd később elállt eladási szándékától.
Elgondolásom volt még egy későbbi
fejlesztéssel kapcsolatban a Petőﬁ u. 71.
számú ingatlan megvásárlása, mely a
zenekar végleges elhelyezéséig megoldást jelentett volna. Ezt négy képviselő,
nagy lendülettel leszavazta. Felkerestem
a helyi COOP központját és az elnök-vezérigazgató úrral megbeszéltük, hogy
a falu kibérelné az élelmiszerbolt alatti
üzlethelyiséget. Ő nagyon jutányos árat
ajánlott a bérlésre, de én kértem, hogy
a zenekar tarthasson egy próbát a helyiségekben. A zenekar nem tartotta

Sóskúton történt

alkalmasnak, hasonlóan az Öreg iskola épületéhez. Sajnálom ezt a döntést,
mert én úgy gondoltam, hogy a fűtéssel,
hideg, meleg vízzel, férﬁ, női WC-vel
ellátott helyiségekben legalább az irodát és egyéb raktárakat el tudtuk volna
helyezni. A nagy zenekari próbákhoz az
iskolában biztosítottunk volna helyet.
A polkadélutánokra gondolva már
évekkel ezelőtt javaslatot tettem, hogy
a gazdaság volt kultúrházára kössünk a
tulajdonossal egy szerződést és azt közösen felújítva használjuk együtt. Erre
a felújításra egy kedves sóskúti ingatlan tulajdonos már ingyen látványterveket is készített. A felújítás után csoportjaink különböző rendezvényekre
ingyenesen használhatnák, minimum
10-15 évig, az év 180 napján, az előzetesen megbeszélt beosztás szerint. A
képviselőtestület egy részének az volt
a véleménye, hogy magánembert ne
gazdagítsunk, ezért nem támogatták az
ötletet. Én minden esetben tiszteletben
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tartottam és tartom Sándor szakmai
véleményét, hiszen ehhez ő ért igazán.
Néhány hónappal ezelőtt évek óta
folytatott át- és átbeszélések után felhatalmazást adtak a tulajdonossal való
tárgyalásra. Volt más javaslatom is,
amit a csoportok vezetői egyéni beszélgetések során mindig elfogadtak, de
közösen már a képviselő testület előtt
soha nem támogattak. Sajnos a többségben lévő képviselők sem. Ez pedig
az önkormányzattal szemben lévő és
akkor eladó épület megvételéről szólt.
A Szabadság tér átépítése miatt amúgy
is útban lévő lakóházat és a mellette
nagyon rossz állapotban lévő gondozó
központot lebontva a jelenleginél jóval
kisebb, de a kornak megfelelő korszerű polgármesteri hivatalt építsünk és
a jelenlegit pedig adjuk át közösségi
háznak a csoportoknak, egyesületeknek. Itt biztosíthatnánk a zenekar részére is a jelenlegi pénzügy helyén egy
több teremből álló épületrészt, a nagy-

termet pedig használhatnák próbákra. Mindezt addig, amíg a rendőrőrs
és a gondnokság lebontott épületének
helyére egy irodával, raktárakkal, vizesblokkal, teakonyhával és egy nagy
próbateremmel az önkormányzat felépítené a zenekarhoz méltó épületet. Az
új polgármesteri hivatal felépítése és a
jelenlegi hivatal közösségi házzá való
felújítása már évekkel ezelőtt megvalósulhatott volna – hiszen községünk
jegyzője ezekről a beruházásokról kijelentette, hogy nem veszélyeztetik
községünk gazdálkodását –, ha javaslatomat a képviselőtestület többsége
elfogadja.
Kedves Ádám, a zenekar vezetőjével, Kaszás Sándorral beszélgettünk
írásodról, ő tájékoztatott arról, hogy
a zenekarnak nincs kialakított álláspontja az általad leírt véleményről, a
zenekar nem politizál, ők zenélni szeretnek.
König Ferenc

A jegyző és a polgármester eladta a földet…
Ez a hír kering a lakosság körében.
Természetesen minden lakosnak külön-külön nem lehet elmondani, ezért
szeretném ebben az írásban összefoglalni a tényeket.
Néhány éve ﬁatal házaspár vásárolt
ingatlant és költözött a Bem utcába. A
szomszéd család egyik tagja a kertjük
végében egy öreg, leselejtezett buszban
lakott, aminek a fűtéséhez engedély
nélkül gázvezetéket építettek. A szomszédba költözött új tulajdonosok ezt veszélyesnek tartották, ezért kérték, hogy
a gázvezetéket szüntessék meg. Mivel
nem történt az ügyben semmi, levelet
írtak, de nem az önkormányzatnak, hanem a Nemzeti Földalapkelezőnek. Ők
megállapították, hogy az állami területből az utca domb felőli oldalán lakók
jelentős nagyságú területet kerítettek el
(a busz is ilyen területen állt). A tulajdonos Magyar állam, ezért felszólította
a bérlőt, hogy állítsa vissza az eredeti
állapotot. Mivel a bérlő nem szorgal-

mazta a tulajdonos állam utasításának
végrehajtását, az ügyben sokáig nem
történt semmi. Az ügy megoldását nem
segítette elő, hogy az állam az elkerített
területeket nem szándékozott eladni.
Két évvel ezelőtt, aztán több mezőgazdasági területtel együtt, csomagban
meghirdették eladásra ezeket a területeket is az arra jogosult gazdáknak. A
hirdetésre csak egy gazda jelentkezett,
a terület bérlője, aki meg is vásárolta
az egy helyrajzi számon nyilvántartott Bem utca fölötti területet. (A lakók által lekerített területek is ehhez
a helyrajzi számhoz tartoznak). Az új
tulajdonos a területét öt évig nem adhatja el, így nem vehetik meg a lekerített részeket az ott lakók. Akadálya a
vásárlásnak, hogy a terület külterületi
helyrajzi számmal rendelkezik, így ez a
terület nem csatolható belterülethez és
nem osztható kétezer négyzetméternél
kisebb területre. Az ügy megoldásához
annyi segítséget tudtunk adni, hogy

kezdeményeztük a terület belterületbe
vonását. Ha ez megvalósul, akkor már
kisebb területekre osztható és belterülethez csatolható lesz három év múlva.
A telkek vételárában az új tulajdonossal kell megegyezni az ott lakóknak.
Mindez a kacifántos ügy nem következett volna be, ha az első levél nem kerül
elküldésre, mert az a 15 éves elbirtoklási idő letelte előtt néhány hónappal
történt.
Most biztos több olvasóban felmerül, hogy miért nem vásárolta meg ezt
a területet az önkormányzat. Termőföld vásárlását az önkormányzat részére nem engedélyezi a földtörvény!
Ezért olyan területet, ami nem volt
soha a falu tulajdona, sem a jegyző,
sem én nem adhattunk el. Eladásra
csak a képviselő testületnek van joga
és lehetősége. Gondolom a hír terjesztőit ez cseppet sem zavarja.
König Ferenc
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Jó buli volt
A buli ötlete már 2018. októberében
megszületett és mondhatni azóta tartott a szervezése.
A pestmegyei motoros csapatokkal (24 MBT és 4 nagy klub) szoros
mondhatni baráti kapcsolatot ápolunk
és úgy szokás, hogy negyedévente
meglátogatjuk egymást és összeülünk
egy közös beszélgetésre. Minden csapatból képviselteti magát minimum
2fő. Minden negyedévben más a vendéglátó és jó előre le van szervezve,
ezért tudtuk már 2018. őszén, hogy a
következő őszit Mi szeretnénk szervezni és egybekötni a születésnapi
bulival.
A dátum kiválasztásánál sok szempontot kellett összevetni. Előtte búcsú
volt utána pedig más motoros rendezvények, amivel nem ütközhetett és Mi
is hivatalosak voltunk rá. Ezeken kívül a zenekaroknak és a helyszínnek
is szabadnak kellett lennie. Végül is
sikerült találni egy szombati napot
8 nappal a hivatalos születésnapunk
után!
Nem maradhat ki egy ilyen buliból
az élő zene és fel is kerestünk pár zenekart. Természetes volt, hogy a falu
lakóinak elhozzunk egy kis motoros
életérzést a sok ide látogató motoros
mellet és a rock zene mellett voksoltunk. Elsőre egy kiváló feltörekvő
zenekar a Cool Ridersel sikerült meg-

egyeznünk a második pedig motoros
körökben közismert „mulatós rock”
képviselője a Blues Company volt.
A dátumot mindenki megkapta és
már nem volt visszaút! A nyár gyorsan
el is szalad és már is 2019. szeptember
14-e lett.
Jó házigazdák akartunk lenni, ezért
készültünk étel és italkínálattal is,
hogy az érkező vendégek ne érezzék
hiányát semminek. Kiváló boraival
a helyi Bibok pincészet is jelen volt,
amit ez úton is köszönünk szépen!
Szakácsunk Keztyűs Ádám és Reiner Ákos volt, akik az üstben készült
ﬁnomságot készítették. Ezen kívül
még volt lángosos kocsi és az Érdi

köleses söröző is, aki kézműves söreit
kínálta.
A kora délutáni órákban a már említett zártkörű összejövetel volt a motoros csapatok között ezután kezdetét
vette a zenés, táncos eszem-iszom
mindenki számára. Születésnap révén
készültünk tortával is, amit a két zenekar közötti szünetben kínáltunk a
jelenlévőknek.
Reméljük mindenki jól érezte magát
és legközelebb is velünk tartotok!
Köszönet jár Sóskúti Önkormányzatának és König Ferencnek, hogy anyagi támogatással járultak a rendezvényhez és köszönet a Sóskút Fruct Kft
–nak az épület használatáért, és Sóskúti sportegyesületből Jordáki Zoli és
Makai Zoltánnak, hogy a sport épületet is biztosította a vendégek számára.
Továbbá Udvarhelyi Ádámnak, hogy
a hangosításban segítséget nyújtott az
eszközeivel.
Köszönet minden résztvevőnek, aki
ezen az egyszeri és megismételhetetlen 10 éves jubileumnál velünk volt!
Nagyon jó buli volt, ami csak akkor
lehetséges, ha van hozzá közönség.
Mi tovább gurulunk és építjük tovább a baráti kapcsolatokat és az ország motoros közösségéből Sóskút
nem fog hiányozni.
Vlasin Zsolt

Civil élet
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Faültetés
Augusztus közepén kereste meg a
Barackvirág élményfarmot az Ébredj Non-Proﬁt szervezet, hogy Budapesten sehol sem találnak helyet
a faültetésre, így kisebb helyszínek,
falvak és intézményeket vezetőivel
veszik fel a kapcsolatot, hogy sikerüljön olyan területet találni, ahová
fákat tudnak ültetni az Önkéntesek.
Természetesen elsődleges dolgunk
volt a Sóskúti Öreghegyért Egyesület
bevonása, akik tárgyi adományokkal
is segítették a programot. Később

egy falubeli vállalkozó is tárgyi adománnyal segítette meg munkánkat.
A terv napról napra fejlődött és
az Önkormányzattal egyeztetve,
kaptunk több közterületet, ahová
elkezdhettük tervezni az ültetés menetét. Nem kellett sokat várni és magánszemélyek ajánlottak facsemetéket, így várván a nemes napot.
Brunner Márta szervezésében, több
színészkollégája is megjelent nemes
napon. Nemes Wanda és Jánosi Dávid, valamint Timkó Eszter, akinek
hangját nap, mint nap hallhatjuk különböző ﬁlmekben. Ahhoz, hogy még
többen legyünk, nagy segítséget kaptunk Móra Tímeától, aki mozgósította
a Szépülő Sóskút csoportot.
Szeptember 22-én vasárnap délelőtt
10:00 órakor találkoztunk a bánya felé
vezető úton, ahonnan ketté osztottuk

a megérkezetteket. Az első csapat a
sok kisgyermekkel a Hegyi Mekinél a
Biai úton kezdték el munkájukat. Külön köszönet a Hegyi Mekinek, akik
vízzel támogatták az ültetést.
A másik csapat a faluból Tárnok
felé kivezető út jobb oldalán kezdett
el ásni.
A több, mint két órán át tartó elfoglaltságban rengeteg gyermek, és
budapesti lakos tisztelt meg minket.
Még egyszer köszönjük Mindenkinek aki segített és aki eljött!
Hamarosan folytatjuk!
Ács Bálint

HOZZÁNK
MINDIG
HAZATÉRHET!
FORD MOTORCRAFT ÉVES
SZERVIZ 5 ÉVNÉL IDŐSEBB
FORD SZEMÉLYAUTÓKRA.

29 900 Ft
A Ford Motorcraft szerviz éves karbantartásra vonatkozik és a garanciaidőn túli 5 évesnél idősebb Ford személyautókhoz ajánljuk. A tájékoztatás nem
teljes körű. Az ajánlat visszavonásig érvényes. Az ár bruttó fogyasztói ár. További részletek a ford.hu-n.

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.

WWW.FORDSZABO.HU

H-2030 Érd, Kis-Duna utca 9. | Tel.: +36 (23) 524 028
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Révkomáromban jártunk
2019. szeptember 14-én a Tárnoki
Szlovák Önkormányzat és a Sóskúti
Szlovák Önkormányzat együttműködésük alapján kirándulást szervezett
Komarnoba, melyen 44-en vettek
részt.
A látnivalókat helyi idegenvezető
kíséretével nézte végig a társaság, aki
az Erőd előtti parkolóban várt ránk.
Végigvezetett bennünket a felújítás
alatti hatalmas területen, részletesen
elbeszélve a történelmi eseményeket.
A 1,5 órás séta után kisvonatra ültünk
és ezzel jártuk körbe az erődrendszert.
Majd gyalogos városnézés következett:
Lehár park: Lehár Ferenc világhírű
operett zeneszerző volt. A Lehár Ferenc park helyén állt a világhírű operett zeneszerző egykori szülőhelye. A
parkban található a komáromi születésű Lehár Ferenc szobra is, melyet Emil
Venkov szobrászművész készített el
1980-ban.
Szent András-bazilika: A komáromi
Szent András-bazilika a város legfontosabb temploma, a város egyik domináns épülete. A Nádor utcában található, a Duna Menti Múzeum épületével
szemben. Mai formájában 1768-1771
között épült barokk stílusban.

Klapka tér: A Klapka György tér =
Námestie generála Klapku Komárom
főtere a történelmi városközpont szívében. Meghatározó épülete a városháza, előtte a tér névadójának, Komárom hős védőjének, Klapka György
tábornoknak egész alakos szobra áll,
melyet 1896-ban állítottak fel, majd
(miután 1945-ben eltávolították) 1991ben került vissza a térre. A szobor
egyben Komárom város egyik szimbóluma.
Európa udvar: Európa-Udvar Komárom (Komárno) történelmi városának egyik legnagyobb turisztikai
látványossága. A tér 45 különböző európai ország építészeti stílusát magán
viselő építményekkel várja a turistákat. A téren pavilon is található zenészek számára, valamint a híres európai mecénások szobrai és egy 33m
magas kilátó torony.
Tiszti pavilon: A 19. századi neogótikus épület emeleti helyiségei a
komáromi erődben szolgáló császári
és királyi hadsereg tisztjeinek és azok
családjainak szállásaként szolgáltak.
A földszinten tiszti kaszinó működött.
Délben hagyományos szlovák ebéddel vártak bennünket a Pannónia étteremben: knédli, sült hús, dinsztelt
káposztával.

Ebéd után Gútára – Kolarovo indultunk, ahol a hajó vízimalmot néztük
meg.
A Délnyugat-Szlovákiában található
gútai hajómalom az úszó vízimalom
utolsó példánya, és Szlovákia egyetlen hajómalma. A malomban székel a
Vízimalom Múzeum.
A Duna holtágán helyezkedik el a két
párhuzamos csónakra felhelyezett, és a
parthoz kikötött vízimalom. A csónakok nagyobbak az eredetieknél. A malom rekonstruált hasonmását a Komáromi Hajógyárban készítették el 1982-ben
az egykori dunaradványi (Radvaň nad
Dunajom) hajómalom mintájára.
Napjainkban a malom elvileg működőképes, a valóságban azonban a
holtág mozdulatlan állóvize miatt nem
működik. A malomnak szilárd szerkezete van, hogy kibírja a tavaszi jeges
hullámokat és a százéves vizet is. A
malomhoz 86 m hosszú hídon át vezet az út, amely Európa leghosszabb
faszerkezetű hídja. A malom a közkedvelt Kis-dunai vízi úton található.
A Kis-Duna ága itt mindkét oldalról
eltorlaszolt, s így a malom a vízen át
nem közelíthető meg.
A nagyon kellemes nap után a kora
esti órákban éretünk haza.
Papp Istvánné

Az óvodában történt
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„Azért vannak a jó barátok”
Sokan azt gondolják, hogy egy pedagógus (legyen az óvodapedagógus,
tanító vagy tanár) számára a nyár a
hosszú pihenést, a gondtalan hétköznapokat jelenti.
Talán nem is sejtik, hogy ez az időszak a következő évre való felkészülést, eszközök gyártását is jelenti.
Frissen végzett óvodapedagógusként én is sokáig pihenésre számítottam, de aztán az idei nyár számomra
is tartogatott meglepetéseket. Kolléganőimmel már a nevelési év végén
elhatároztuk, hogy új fali dekorációval várjuk majd az óvodába visszatérő
gyerekeket. Az ötlet megvolt, az előkészületek megkezdődtek, majd egy
baráti beszélgetésnek köszönhetően a
szükséges alapanyagok is az óvodába
kerültek.

Szávodszky Balázs felajánlásaként,
ingyen festékhez jutott az intézmény,
ami pont elég volt ahhoz, hogy megfessük az új dekorációs elemeket.
De nemcsak a pusztazámori ismerősök a sóskúti barátok is mindig
mellettünk állnak, ha a szükség úgy
hozza. Egy sima hétköznap délután
is tud remek ötleteket, a megvalósításhoz szükséges eszközöket szolgáltatni számunkra. Amikor a csalá-

dom legjobb barátja, Horváth István
látta, hogy használaton kívüli tepsit
próbálok mágnes táblává alakítani,
azonnal felajánlotta, hogy megkérdezi a munkahelyén, hogy készíthet-e a
számunkra lemezből táblát. A válasz
pedig szerencsére pozitív volt, így ezúton is köszönjük a Lindab Kft. termelési vezetőjének, Pál Zsoltnak az
engedélyt, valamint Istvánnak az elkészítést, mellyel segítették óvodánkban a kreatív és ötletes felhasználás
megvalósítását.
Szívből kívánom, hogy mindenkit
ilyen segítőkész barátok vegyenek körül, akik nemcsak a magánéletben, de
a szakmai kiteljesedésben is mellettük
állnak!
Tormásiné, Ancsa
Süni csoport

Újra gyerekzsivajtól hangos az óvoda
A nyáron kissé elárvult játékok újra
gyermekkézben vannak. A csoportszobákban beindult az élet: sülnek a
piték, főnek a teák/kávék, készülnek
a gesztenyebabák, épülnek a várak,
dőlnek a tornyok, kopnak a ceruzák,
telnek a faliújságok a szebbnél szebb
alkotásokkal. Az óvónénik csillogó
szemű gyerekek nyári élményeit,
családi emlékeit, vicces történeteit
hallgatják, mert van belőlük bőven.
Szép, új, igényes dekoráció várja a
folyosón az óvodába érkező kicsiket
és nagyokat egyaránt. Több csoport-

gyümölcsöket, zöldségeket, és várja az
őszi munkát végző szorgos kezek gondoskodását.
Mindez természetesen nem valósulhatott volna meg, ha nincsenek elhivatott óvodapedagógusok, pedagógiai
asszisztensek, dajkák és nem utolsó
sorban támogató szülők, barátok.
Aradi-Szabó Barbara
szobában is újdonság várta a lurkókat,
a cica csoport mágneses interaktív
fallal segíti a tevékeny mindennapokat, a süni csoport pedig egy gyönyörű falfestménnyel lett gazdagabb Tormási Ninetta segítő kezei által.
Az udvar is temérdek érdekes dologgal ácsingózott már a felszabadult,
örömtől, jókedvtől hangos gyerekek
után. Sokan most láthatták először az
egyik megkopott udvari játék újraálmodott „köntösét”. A Füvészkert ontja magából a ﬁnomabbnál ﬁnomabb
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Az Andreettiben történt

Mesés fák – fás mesék az Andreetti udvarán
A mai napon az Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola,
mint ökoiskola csatlakozott az „Ültess
fát a bolygóért!” mozgalomhoz és az
„Országos Könyvtári Napok” programjához. A délelőtt folyamán minden
osztály ültetett egy facsemetét az iskola

udvarán. Az ültetésben rengeteg szülő
is segített időt, energiát nem sajnálva.
Az újonnan ültetett fák köré virághagymák is kerültek, hogy tavasszal
nemcsak a fák, hanem a virágok szépségében is gyönyörködhessünk.
Külön köszönet Kisdi Lászlónak, aki
az ültetés szervezésében és a kivitelezésben aktív szerepet vállalt, valamint
bemutatót tartott a gyerekeknek a fák
megfelelő ültetésének módjáról.
Az alsó tagozatos diákok az általuk
ültetett fa köré telepedve természettel
kapcsolatos mesét hallgattak tanítóiktól, a felsősökről pedig kedvenc könyvükkel készültek fényképek.
A tanári kar is lelkesen hozzájárult
az udvar fásításához, közös erővel diófát ültettek.
Szervezők: Takács-Halmy Viktória
és Debreczeni Ádám

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

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

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

Múltidéző
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Napjainkban már nem működő kőbányák
Kezdem a Káldor bányákkal. Öreghegy felett a „Doberdó „közelében
találhatók. Emberek a nagyfáról ismerték bejáratát. A fa fajtáját már
nem tudjuk. A fa mára már kidőlt. A
nagyobb, legjobban művelt bányában
feltört egy forrás. Őseink, nagyapáink
itt kézi erővel fejtették a mészkövet.
Ők ebből itták a tiszta, nagyon jó ízű
vizet, és ebédjüket gyalogosan kivivő
családtagjaik is oltották szomjukat.
Negyven éve jártam a bányában is.
Feltörő vizet nem láttam, csak a kőfejtés
maradványait. Erről képet mellékelek.

Átmásztunk a másik bányába, itt már
csak bozóttal benőtt maradványokat
láttam. Ennek közelében volt egy csordogáló vízér, ebben láttam számomra
ismeretlen állatot. Hazaérve könyvekben keresgélve találtam meg, hogy ez
a közönséges tarajos gőte volt. Lényeg
az, hogy a bányák környékén valóban
volt forrás, víz. A mai, működő kőbánya alatti részen található a Partl bánya.
(kedvenc területe a
cross motorosoknak). Elmúlt hetekben ﬁlmforgatás
helyszíne volt. Idősebbek emlékeznek a
Partli házra. Jómagam a Terkovics ház-

ra. Ezt a házat és pincéjüket még láttam,
látásból ismertem a Terkovics lányt.
Ha a mai Habsburg ház felé vesszük
az irányt, megtaláljuk az Antal bányát.
Emlékeim ennek a bányának a területéhez leginkább kötnek. Található itt egy
nagy alapterületű kővájat. Itt az 1960-as
években gyakran összegyűltünk. Elemes táskarádióból hallgattuk a külföldről sugárzott twist, rock and roll zenét.
Poros, köves talajon tanultuk meg fenti
táncokat, az idősebb, gyakorlottabbak
segítségével. Tőlem ﬁatalabb korosztály
is szeretett itt játszani, bújócskázni. Idősebbek pedig levendulát szedni.
Említeni kell a Sebek bányát. A mai
PAX erdős részén a volt bányájuk. Fejtették a követ a bánya mélyén, és csörlőkkel húzták fel a ködarabokat. Majd
kőfaragó vállalkozóknak adták el. Sebek bányáról Kovács Jani bácsi mesélt,
ki elmondta, hogy járt itt régen és látta a
nehéz munkával történt kő kitermelést.
Ma már nyoma sem látható. Szeméttel rakták tele, eltömítették a bányát.
Sebekék a Világháborús Emlékműhöz
az Andreetti bányából kapták a követ,
készítették el Andreetti Károly tervei
alapján.
Farkas Magdi

Szakmai felkészítés az Andreettiben!
Az Andreetti pedagógusai Kecskeméten a Prekog továbbképzésen vehettek részt 2019.09.20-22. között.
Meghatottan, újragondolva ‘56..
S

A csapat kisebb része itt az iskolában vett részt műhelymunkán
2019.09.20-án, mellyel elmélyítették
a NAT-fókuszok szerepét az oktató-nevelő munkában.
Sokat tanultunk egymástól és egymásról, igazi csapatépítés volt!
Jó együtt!
Müller Péter szerint: „Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az
emberek rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok. Minden

P

érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.”
Kuzselné Schóber Ágnes
igazgató

30

Sóskúti Híradó – 2019/8

Egészség

Mustgáz!
A szüreti időszak kezdetével a borospincék veszélye!

A szüreti időszak kezdetén az esetleges balesetek megelőzése érdekében
fontos ﬁgyelmeztetni a lakosságot a
must erjedésének veszélyeire. A mustgáz a must erjedése során felszabaduló szén-dioxid. Ez a gáz színtelen,
szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb, zárt helyiségekben,
a levegőt kiszorítva, a föld közelében
terül el. Nagyobb koncentráció belégzése oxigénhiányos állapotot okozhat,
ami kihat a központi idegrendszer működésére. Ennek jelei szédülés, hányinger, álmosság, mentális zavar és eszméletvesztés. Nagyon fontos ilyenkor
a borospincét üzemeltetők odaﬁgyelése, mivel a szén-dioxid a borkészítés
folyamata során, erjedés közben szabadul fel olyan mennyiségben, hogy
az gondot tud okozni.

kintről felügyelje a bent tartózkodót!
A gyakran alkalmazott gyertyaláng
próba nem százszázalékosan megbízható, de megfelelő körültekintéssel
alkalmazható: egy rúdhoz rögzített
égő gyertyát tartson maga előtt térdmagasságban. Ha a láng elalszik ez a
mustgáz jelenlétére és oxigénhiányra
utal, ezért azonnal hagyja el a helyiséget, menjen szabad levegőre!

Megelőzés

Ha baj van

Sajnos sokan nem veszik komolyan,
hogy a pincékben alattomosan terjedő
mustgáz cselekvésképtelenné teszi az
áldozatait, és halálos veszélyt jelenthet.
A mustgáz mérgezés évről évre sok
halálos áldozatot követel!

Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak segíteni a bajbajutott személyen! Elővigyázatlanul
ne rohanjunk be a pincébe a sérülthez
segítséget nyújtani, mert lehajolva belélegezzük a mustgázt, és előfordulhat,
hogy magunk is áldozatul esünk! Sem
a gázálarc, sem a gázmaszk nem nyújt
védelmet az oxigénhiányt okozó mustgáz ellen, csak zárt rendszerű palackos,
sűrített levegős légzőkészülékben lehet
biztonságosan lemenni egy szén-dioxiddal telített pincébe. Ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, először
azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot, a helyszín (pl. külterület) és a megközelítési útvonal pontos megjelölésével
tegyen bejelentést, majd ha úgy ítéli meg
nyújtson segítséget!

Magyarországon évente 40-50-szer
riasztják ilyen esethez a tűzoltókat.
A riasztások körülbelül felénél viszont már nem tudnak segíteni, mert
nagyon gyorsan létrejön az oxigénhiányos állapot, az eszméletvesztés és a
haláleset.
Védelmi intézkedések: A „mérgezés”/ fulladás elkerülése érdekében
fontos a pincék megfelelő szellőztetése, ennek érdekében alkalmazzon
folyamatosan működő szellőztető
berendezéseket, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok működőképesek-e.
A tartós bent tartózkodás esetén védelmet nyújthat a személyi gázkoncentráció mérő készülék, vagy szereljenek
fel a pincében gázérzékelő riasztóberendezést, mely jelzi a lecsökkent oxigén szintet! A bort zárt hordóban kell
tartani, vagy a mustgáz elvezetésről
gondoskodni kell! Amíg egyikünk a
pincében tartózkodik, addig a másik

Forrás, további információ: http://
www.katasztrofavedelem.hu/index2.
p h p?p a ge i d=s z e r ve ze t_ h i r e k &hirid=6794
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utóbbi évtizedekben, Fogékony, érdeklődő, aktív, és nyitott közösségek vitték előre az úton.
Két választási cikluson keresztül magam is
egy ilyen közösségben dolgoztam. Az iskolavezetés munkájában szerzett tapasztalataim
segítették képviselői tevékenységemet. Empátiával, sokirányú megközelítésben, átgondolva fordulok a döntések felé, amelyek alakítják községünket.
Természetesen az egész világot megváltani nem lehet. Mindenkinek ki kell választania
azt a szegletét, azt a konkrét feladatot, melyet
a leginkább rá szabtak. Én a jövő generáció
oktatását, nevelését tartom küldetésemnek.
Az iskola jó híre már ablakot nyitott közelre s
távolra. Már nem viszik, hanem hozzák ide a
gyermekeket, s így gyermekeink előtt is nyitott
a jövő.

„Minden, amit a szem belát,
Itt e föld, mely kenyeret ád,
E folyók tele halakkal,
E szőlőhegyek falvakkal:
Ez a haza!
Ez a föld, mely drága nekünk,
Melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!”

Községi ünnepélyeinken az emelkedett pillanatok méltó színterének megszervezését és
a szívhez szóló, értékes, minőségi üzenetek
átadását tartottam feladatomnak, melyben
kollégáimmal összefogva sikerült jeleskednünk. A bálokon, a koncerteken pedig az igényes szórakozás, kikapcsolódás biztosítását
vállaltuk. Azért tartottam fontosnak ezeket az
alkalmakat, mert közösséggé formálnak bennünket, és mert széthulló világunkban csak a
közös gyökerek és hagyományok, illetve közös
élményeink tarthatnak meg.
Úgy érzem továbbra is, küldetésem van ebben
a községben.

A jövő egyszerre nyitott is, zárt is.
Mindössze egyetlen „lesz” létezik,
de gyakran számtalan „lehet” van mellette.

Merni kell nagyokat álmodni és eközben meg
kell tartani örökérvényű, de mára kicsit háttérbe szorult emberi értékeket.

Közös jövőnk a kezünkben van!

Megbecsülés, elismerés, köszönet.

Kuzselné Schóber Ágnes vagyok. Sóskúton
születtem, itt élek a családommal, itt dolgozom az Andreetti Károly Általános Iskola és
Művészeti Iskola igazgatójaként. Családi örökséget is kaptam ezzel, hiszen keresztapám is
igazgatta ezt az iskolát több, mint ötven évvel
ezelőtt.
Gyermekkoromban én is a sóskúti iskolába
jártam gondtalanul és boldogan társaimmal,
barátaimmal. Az idő nem múlt el nyomtalanul
felettünk, gyermekkori emlékeinket szívünk
mélyén őrizzük. Az élet most is szép, csak
immár más világban élünk. Sóskút egy nyitott falu, szorgalmas lakosainak köszönhetően példamutató fejlődésen ment keresztül az

Fizetett politikai hirdetés

Ahhoz, hogy az iskola, a gyerekek érdekeit
érdemben képviselni tudjam, ott kell lennem,
ahol a döntések születnek.
Ezért kérem most Önöket, hogy szavazatukkal nyissák meg számomra, újra, harmadszor
is ezt az utat, hogy képviselhessem ezeket az
értékeket.
Lendületesen fejlődő községünkben tartsuk
meg hagyományainkat, értékeinket!
Előre is köszönöm a bizalmukat, a nyitottságukat!

Kuzselné Schóber Ágnes
független képviselőjelölt

ZZZIRJDUWKX+¦WIÉ3¦QWHN%LDWRUEJ\9DV·WXWFD

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
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