Sóskúti Híradó
Az önkormányzat ingyenes lapja

Bontás közben a Psenyák ház

2020. február • XVIII. évfolyam 1. szám

A tartalomból
Új támogatásokat vezettünk be
Megkérdeztük a polgármestert
„Jó kedvvel jön haza a párom…”
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Köszöntöttük Sári Jánost
90. születésnapja alkalmából

Újszülöttek:
Kamasz Odett Georgina 2019. december 18.
édesanyja: dr. Szimandl Regina

Sári János, született 1929. december 21-én Kunágotán (13an voltak testvérek).
Kunágotán végezte el a nyolc osztályt, az iskola befejezése után a mezőgazdaságban dolgozott, a szüleinek segített.

Házasságkötések:
Horváth Anett és Halmos László
Újházi Gabriella és Chrenkó Márk Imre

Elhunytak:
Végh Katalin (1968)
Vidéki Ferencné szül.: Cserveni Anna Mária ( 1933 )
Juhász Józsefné szül.: Nagy Katalin ( 1950 )
Fodor Iuliana Maria szül.: Nagy Iuliana Maria ( 1939 )
Gáspár Imre Jenő ( 1959 )

Tormássy Erzsébet

ÚJ ÉVI KÖSZÖNTŐ
Végéhez ért ismét
egy hosszú esztendő,
Kíváncsian várjuk
mit hoz a jövendő.
Milyen lesz életünk?
nem tudjuk előre,
Ne érjen semmi rossz,
könyörögjünk érte.

Két év után ipari tanulónak ment, ahol bognár szakmát tanult, az iskola elvégzése után katonának vitték. A katonaság letelte után mindjárt Budapestre költözött és itt kezdett
dolgozni. Először egy úgynevezett hordógyárban, majd
pár évvel később a Járműgyártó Szövetkezetben. 1957-ben
megnősült és ettől kezdve Sóskúton él feleségével (Pátrovics Borbála, aki 88 éves). Egy lánya és egy ﬁa született, két
unokája van, akik Németországban élnek.
1964-től az Állami Gazdaságban dolgozott, mint ács és
innen ment nyugdíjba 1989-ben.

Egészség kísérje
szorgos napjainkat,
Koronázza siker
fáradozásunkat.
Legyen örömteli
számunkra a világ,
Jusson mindenkinek
békesség, boldogság.

XVIII. évfolyam 1. szám
2020. február

Sóskút Önkormányzatának lapja • Megjelenik évente 10 alkalommal, 1500 példányban Lapzárta: minden hónap 5-én. • Kiadja Sóskút
Község Önkormányzata megbízása alapján a Kornétás Kiadó és Kereskedelmi Kft. 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D; telefon/fax: 06 1 239-0146;
e-mail: titkarsag@kornetas.hu, kornetas@chello.hu • A kiadásért felel: Pusztay Sándor ügyvezető igazgató, s.pusztay@kornetas.hu. Kiadói
szerkesztő: Kiss Zoltán Károly Tördelőszerkesztő: Odler Péter, odler.kornetas@upcmail.hu • Hirdetésfelvétel: Kondrát Zita (Sóskút
Polgármesteri Hivatal), telefon: 06 23 560-560, Máté István, telefon: 06 1 239-0146, e-mail: hirdetes@kornetas.hu • Nyomdai munkák: Book
Press Kft. Felelős vezető: Nyitrai Zoltán ügyvezető igazgató • A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött írásokat és olvasói
leveleket stilizálja, illetve az eredeti mondanivaló meghagyásával rövidítse.
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Önkormányzati hírek

Sóskút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. évi I. féléves munkaterve
Javasolt napirendi pontok
Február 25.
(kedd)

1.) Előterjesztés a közös önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének jóváhagyására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester
A napirendi pont tárgyalása a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületével tartandó együttes ülésen történik, Sóskúton.
2.) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására.
Előterjesztő: König Ferenc polgármester
3.) Előterjesztés a civil szervezetek 2020. évi támogatásával kapcsolatos pályázat kiírására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester
4.) Előterjesztés a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására.
Előterjesztő: dr. Újházi Miklós jegyző
5. ) Előterjesztés a 2020. évi rendezvénykeret megállapítására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester

Március 24.
(kedd)

1.) A Tárnoki Rendőrőrs és a Sóskúti Polgárőr Egyesület 2019. évi beszámolója
Meghívott előadó: Érd Megyei Jogú Város Rendőrkapitánya
Előadó: Bátyi László r. őrnagy a Tárnoki Rendőrőrs Parancsnoka
Csernyák Péter, a polgárőrség elnöke
2.) Előterjesztés a helyi civil egyesületek által benyújtott 2020. évi támogatásról szóló pályázatok
elbírálására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester

Április 21.
(kedd)

1.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti feladatainak 2020. évi ellátásáról.
Előadó: Károly Katalin az Esély Szociális Társulás Szociális
és Gyermekjóléti Központjának vezetője
dr. Újházi Miklós jegyző

Május 18.
(hétfő)

1.) Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi beszámolójának elfogadására
Előadó: dr. Újházi Miklós jegyző
A napirendi pont tárgyalása a Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testületével tartandó együttes ülésen történik, Pusztazámoron.
2.) Előterjesztés a Sóskút Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester

Június 15.
(hétfő)

1.) Előterjesztés a képviselő-testület 2020. II. féléves munkatervének elfogadására
Előterjesztő: König Ferenc polgármester

Változás a háziorvosi rendelésben
Tisztelt Páciensek!
Dr. Andrásfalvy András háziorvost előre láthatólag 2020.
május 31-ig dr. Király Péter helyettesíti a hétfői, szerdai és
csütörtöki napokon.

Pénteken pedig dr. Bezerédi János saját rendelési idejében: 13:00-15:00 óráig.
Kedden Andrásfalvy doktor úr rendel majd.
Önkormányzat

Sóskúton történt
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Új támogatásokat vezettünk be
A választási programunkban szerepelt,
hogy jövedelmi viszonyaitól függetlenül támogatni szeretnénk azokat a családokat, ahová gyermek születik. Célunk, hogy az önkormányzat kifejezze
nagyrabecsülését mindazoknak, akik
helyi lakosként családot alapítanak,
gyermeket vállalnak. Ezen túl cél az is,
hogy az önkormányzat anyagi támogatást nyújtson a helyi családok részére
az újszülöttek családba érkezésével
kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz.
Megalakulása után a képviselő-testület első teendői között foglalkozott
ezzel a kérdéssel. Több alkalommal
tárgyaltunk róla bizottsági, majd képviselő-testületi ülésen. Végül január
28.-án alkottuk meg az erről szóló
rendeletet, de úgy, hogy minden idén
született gyermekre vonatkozzon.
Egyrészt mérlegelés nélkül, gyakorlatilag alanyi jogon nyújtunk támogatást
azoknak a családoknak, ahol legalább
az egyik szülő legalább öt éve sóskúti lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik. Nem zárjuk ki az ennél
rövidebb ideje helyben lakókat sem,
de itt mérlegelni szeretnénk. Nem
szeretnénk teret adni a rosszhiszemű
igénylésnek, nem szeretnénk olyan
családokat támogatni, akik a gyermek

születése előtt néhány nappal lakóhelyet létesítenek valamely helyi rokonnál, és életvitelszerűen valójában nem
is laknak itt. Miután nem szociális
helyzetre tekintettel, nem települési
támogatásról szól a rendelet, lehetséges ilyen különbségtétel.
Számos településen, köztük környékbeliken is, van érvényben hasonló szabályozás és mindenhol előírnak
bizonyos idejű helyben lakást. A Sóskúti szabályozás ennél még rugalmasabb is, hiszen azokat sem zárja ki
feltétlenül, akik rövid ideje költöztek
ide. Csak itt vizsgáljuk a körülményeket és a döntésnél mérlegel az önkormányzat. A támogatás összege idén
családonként 50.000 Ft.
Ugyancsak a választási ígéretünk
teljesítését célozza egy másik január
végén elfogadott rendelet is. Jövedelmi viszonyaitól függetlenül támogatni
szeretnénk azokat a családokat, ahol
haláleset történik, hiszen ilyen esetben
jövedelemtől függetlenül mindenkinek
terhet jelent a méltó eltemettetés. Célunk, hogy az önkormányzat, bármely
helyi lakos által rászorultságára hivatkozva igényelhető temetési segélyen
túl, anyagi támogatást nyújtson a helyi
lakos méltó eltemettetéséhez. Célunk

továbbá, hogy az önkormányzat ezzel
a támogatással is kifejezze a helyi közösség együttérzését a hozzátartozók
haláleset miatti veszteségéért.
Szintén mérlegelés nélkül, alanyi
jogon nyújtunk támogatást azoknak a
családoknak, ahol az elhunyt legalább
öt éve sóskúti lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezett és életvitelszerűen itt élt. Fontos hangsúlyozni, hogy
a támogatás esetében a helyi lakos az
elhalálozott személy és nem a temettető. Ez azt jelenti, hogy ha a temetéséről máshol lakó hozzátartozó gondoskodott, akkor ő is igényelheti ezt a
támogatást. Itt sem zárjuk ki az ennél
rövidebb ideig Sóskúton lakó elhunyt
eltemettetéséről gondoskodókat. De
a mérlegelés itt már szükséges. Nem
szeretnénk olyan családokat támogatni, akik csak ezért a támogatásért
jelentik be lakóként öreg, vagy súlyos
beteg hozzátartozójukat, aki életvitelszerűen valójában nem is lakott itt.
Miután ez sem szociális segély, itt is
lehetséges ilyen különbségtétel. A
támogatás összege idén 50.000 Ft és
minden idén elhalálozott sóskúti személy után igényelhető.
König Ferenc

Búcsúzunk Bordos Istvántól
(1960. 09. 21.–2020. 01. 08.)

Búcsúzunk az Esély Szociális Társulás Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársától, aki több, mint egy évtizede segítette pszichológusként a sóskútiakat. Nagy veszteség ez,
mert István kiválóan értett a gyermekek nyelvén, sokan szerették tisztelték. Az érettségi után
elvégezte a Tanítóképző Főiskolát, Budafokon
kezdett el tanítani, közben felvételizett az ELTE
Bölcsészkarra, Pszichológia szakra. Esti tagozaton végzett
1992-ben, közben megnősült 1988-ban.
1998-ban született meg ﬁa, Márton. Diploma szerzés
után is gyerekekkel foglalkozott. Budapesten, a Neve-

lési Tanácsadóban, majd a Kossuth Lajos Fiú
Gyermekotthonban, Százhalombattán a Nevelési Tanácsadóban dolgozott gyermekpszichológusként. Egy ideig haldokló betegeket kísért
Hospice szolgálatban, de nem tudta feldolgozni
és elviselni a veszteségeket, ezért ezt a munkát abbahagyta. 2015-től dolgozott az Érdligeti
Általános Iskolában iskolapszichológusként.
Bordos Istvánt 2020. február 1-jén helyezték végső nyugalomra.
Önkormányzat
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Önkormányzati rendeletek
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020.(II.7.)
önkormányzati rendelete az újszülött
Sóskútiak támogatásáról
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat kifejezze nagyrabecsülését mindazoknak, akik
helyi lakosként családot alapítanak, gyermeket
vállalnak. Ezen túl cél az is, hogy az önkormányzat anyagi támogatást nyújtson a helyi
családok részére az újszülöttek családba érkezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokhoz.
2. §
Az Önkormányzat jövedelmi viszonyaitól függetlenül támogatásban részesíti azt a családot,
amely a gyermek születésekor életvitelszerűen
a település közigazgatási területén belül lakik és
a szülők közül legalább az egyik a gyermek születése előtt legalább öt éve bejelentett lakó, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezett Sóskúton.
Az Önkormányzat jövedelmi viszonyaitól
függetlenül támogatásban részesítheti azt a
családot, amely a gyermek születésekor életvitelszerűen a település közigazgatási területén
belül lakik és a szülők közül legalább az egyik
a gyermek születése előtt bejelentett lakó, vagy
tartózkodási hellyel rendelkezett Sóskúton.
Ebben az esetben a támogatási igény elbírálása
során, a jelen rendeletben meghatározott támogatás rosszhiszemű igénylésének elkerülése
érdekében, különösen azt kell vizsgálni, hogy
a család a gyermek születése idején valóban
életvitelszerűen lakott bejelentett lakó, vagy
tartózkodási helyén. Szükség esetén környezettanulmányt is kell készíteni.
Jelen rendelet alkalmazásában családnak
kell tekinteni az egy szülőből és az újszülött
gyermekből álló családot is.
3. §
A támogatás összege 2020-ban 50.000 Ft. A
támogatás összegét 2021-tól kezdődően az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében kell meghatározni.
4. §
(1) A támogatást a szülőnek kell igényelni. Az
önkormányzat hivatalához benyújtott igényléshez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi
kivonatának másolatát, valamint a gyermek szü-

letésekor Sóskúti lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező szülő lakcímkártyájának másolatát.
(2) A támogatás iránti igényt a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani.
Az igénylésre meghatározott határidő jogvesztő.
(3) A támogatásra való jogosultságról a 2. § (1)
bekezdés szerinti esetben a polgármester, a 2. §
(2) bekezdés szerinti esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. A támogatás kiﬁzetése a
szülők által megjelölt bankszámlaszámra történő
utalással, bankszámla hiányában postai utalással
történik, a döntést követő tíz napon belül.
(4) Elutasítás esetén a döntés felülvizsgálata
a képviselő-testülettől kérhető a kézhezvételt
követő harminc napon belül. A felülvizsgálati
kérelemről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. december 31.
napját követően született gyermekekre is alkalmazni kell.

Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2/2020.(II.7.)
önkormányzati rendelete az elhalálozott
helyi lakos eltemettetéséről gondoskodók
támogatásáról
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, ﬁgyelemmel a következőket rendeli el:
1. §
E rendelet célja, hogy az önkormányzat a szociális igazgatás körébe tartozó feladatokon, a
települési támogatás keretében bármely helyi
lakos által rászorultságára hivatkozva igényelhető temetési segélyen túl anyagi támogatást
nyújtson a helyi lakos méltó eltemettetéséhez.
A rendelet célja továbbá, hogy az önkormányzat ezzel a támogatással is kifejezze a helyi közösség együttérzését a hozzátartozók haláleset
miatti veszteségéért.
2. §
Egyszeri temetési támogatásra jogosult a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az a
személy, aki a meghalt helyi lakos eltemettetéséről gondoskodott, vagy gondoskodik.
Az (1) bekezdés szerinti támogatás akkor
igényelhető, ha az elhunyt személy a halálozást megelőzően legalább öt éve bejelentett

lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkezett és
életvitelszerűen Sóskúton lakott.
Egyszeri temetési támogatást kaphat a család jövedelmi viszonyaitól függetlenül az
személy, aki a meghalt helyi lakos eltemettetéséről gondoskodott. Ebben az esetben a
támogatás elbírálása során a jelen rendeletben meghatározott támogatás rosszhiszemű
igénylésének elkerülése érdekében különösen
azt kell vizsgálni, hogy az elhunyt személy valóban életvitelszerűen lakott bejelentett lakó,
vagy tartózkodási helyén. Szükség esetén környezettanulmányt is kell készíteni.
3. §
A támogatás összege 2020-ban 50.000 Ft. A
támogatás összegét 2021-tól kezdődően az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében kell meghatározni.
A támogatást a temettetőnek kell igényelni. Az önkormányzat hivatalához benyújtott
igénylésben pontosan beazonosíthatóan meg
kell nevezni az elhunytat és csatolni kell a temetkezéssel kapcsolatos költségekről a temettető nevére kiállított számlákat.
A támogatás iránti igényt a haláleset napjától számított három hónapon belül lehet benyújtani. Az igénylésre meghatározott határidő jogvesztő.
4. §
A támogatásra való jogosultságról a 2. § (1)
bekezdése szerinti esetben a polgármester, a
2. § (3) bekezdés szerinti esetben a Szociális
és Egészségügyi Bizottság dönt. A támogatás
kiﬁzetése a temetésről gondoskodó személy
által megjelölt bankszámlaszámra történő utalással, bankszámla hiányában postai utalással
történik, a döntést követő tíz napon belül.
Elutasítás esetén a döntés felülvizsgálata a
képviselő-testülettől kérhető a kézhezvételt
követő harminc napon belül. A felülvizsgálati
kérelemről a képviselő-testület a soron következő ülésén dönt.
5. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. december 31.
napját követően elhunyt személyek esetére is
alkalmazni kell.
Jelen rendeleteket a Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 28.án fogadta el és 2020. február 7.-én lett kihirdetve.

dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Önkormányzati hírek
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Megkérdeztük a polgármestert
Szerkesztő: Elkezdődött 2020., milyen
célokat tűzött ki a képviselő-testület
erre az évre?
König Ferenc: Önkormányzatunk
elsődleges célja továbbra is a takarékos gazdálkodás, mindezt úgy, hogy
különböző beruházásokat kell elindítanunk és megvalósítanunk. Továbbra
is csak a saját befolyt bevételeinkre
szeretnénk támaszkodni, főleg azért,
mert nem láthatjuk előre, a kormány
adópolitikáját.
Szerk: Milyen munkákat lehet télen
elvégezni, milyen munkák vannak jelenleg folyamatban?
K.F: Szerencsére az időjárás többféle munka elvégzését teszi lehetővé,
az egyik ilyen munka a Vadász utcai kimaradt járdaszakaszok építése,
ami a napokban is folyik, és ahogy
az időjárás engedi, úgy újabb járdaépítésekbe kezdünk a településünk
belterületén. A másik jelentős munka, amit lehetővé tesz az időjárás, a
Psenyák ház bontása és annak a helyére épülő zenekari klubház kivitelezésének megkezdése, jelenleg a
tervezés folyamatban van, hasonlóan
a munkaterület előkészítéséhez és
mivel az ingatlanon két egybefüggő
pince is található, elkezdtük azoknak
is a felújítását, közösségi célra.
Szerk: Az, hogy közösségi célt szolgál majd a pince, mit jelent ez pontosan?

K.F: Az elmúlt években több településen – Biatorbágyon, Budakeszin, Diósdon – vendégségben voltam hasonló
jellegű pincehelységekben, ezeket az
ott lakók, csoportok, egyesületek használják különböző programok megrendezésére, de akár kisebb esküvők megrendezéséről is hallottam. Mi is ilyen
célra szeretnénk ezt a pince együttest
felújítani. Ennek a felújítási munkálatai
is már folyamatban vannak.
Reményeink szerint folytatódhatnak az útépítések is, mind a kül-,
mind a belterületen. A képviselő-testület többféle fejlesztésben és
beruházásban gondolkodik, de ezek
az idei költségvetésünktől függőek,
amit még jelen pillanatban nem ismerünk. Már az idei költségvetés számai
is bizonytalanok, mert a kormány néhány intézkedést szeretne bevezetni,
a Nemzeti Versenyképességi Tanács
javaslatára. Ez a javaslat az iparűzési adó csökkentéséről szól. A Tanács

melynek tagjai többek között a General Electrics, a Siemens, a MOL
vezérigazgatói javasolják, hogy kevesebb iparűzési adót ﬁzessenek. Erre
jelent meg az interneten az a cikk:
„Budapest nagyon megszívhatja, ha
megpiszkálják az iparűzési adót”, de
nem csak Budapest kerül hátrányos
helyzetbe, hanem mi is:
„A
VÁLTOZÁSOK
LEGNAGYOBB VESZTESEI AZ ÖNKORMÁNYZATOK LESZNEK, AKIK
TOVÁBBI FORRÁSTÓL, SŐT, A
LEGNAGYOBB BEVÉTELI FORRÁSUK EGY RÉSZÉTŐL ESNEK
EL.” – írja a cikk.
Csak reménykedni tudunk benne,
hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy
nem lesz beruházásokra pénzünk.
Ha az iparűzési adóbevételünk nagy
részétől elesünk, és továbbra is büntetnek minket, arra hivatkozva, hogy
magas a bevételünk, akkor, az maga
lesz a katasztrófa a település számára.
Ezért is bölcs döntés a képviselő-testület részéről, hogy semmilyen nagy
vagy jelentős elkötelezettséggel járó
(akár hitelfelvétel) beruházásba kezdjünk. Továbbra is elsődleges célunk,
hogy minden fejlesztést, beruházást
csak abban az esetben kezdjünk meg,
ha az nem jár kockázattal és azzal,
hogy esetleg a lakosságra valamilyen
adót kelljen kivetni, a fedezet biztosítására. A Kormány szándéka, hogy
akár már ebben az évben ezeket a döntéseket meghozza. Várom a parlamenti döntést, hogy milyen költségvetéseink lesznek az idei és az elkövetkező
években.
Szerk: Ennek fényében a megkezdett
beruházások még befejeződnek?
K.F: Igen, mert csak azokat a beruházásokat kezdtük és kezdjük meg,
amire a pénzügyi fedezet már most is
rendelkezésünkre áll.
Szerk: Köszönöm a beszélgetést.
Pusztay Sándor
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„Jó kedvvel jön haza a párom,
Mert én sokszor trúbelkával várom”
A címben jelzett mondatot hirdette a
VI. Trúbelka fesztiválon is lassan a
sütőverseny védjegyévé váló falvédő-dekoráció felirata. A fúvószenét,
a néptáncot, népdalokat és nem utolsó
sorban a trúbelkát kedvelő emberek
ismét összegyűltek egy szombat délután, hogy kulturális- és gasztroélmény részesei legyenek.
A Sóskúti Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat a szervező és rendező
munkát, a Községi Önkormányzat jelentős anyagi támogatást adott a fesztivál megrendezéséhez. A Bibok pincészet a vendéglátáshoz és a fellépők
megajándékozásához járult hozzá.
Amíg a zsűri (Élő Katalin, König
Ferenc, Mészáros József, Monostori

Endréné és Pátrovics Benedek) a sütemények értékelését végezte, a szép
számban összegyűlt közönség a Sóskúti
Ifjúsági Zenekar előadását hallgatta.
A Napocska Tánccsoport, a Večernica Tánccsoport, a tárnoki Hajtóka
Hagyományőrző Néptánc és Népdalkör műsora is a délutáni programot
színesítette.
Dr. Horváthné Körtvélyesi Ivett
szlovák és magyar nyelven köszöntötte a megjeleteket és köszönetet mondott a nemzetiségi választáson megjelent szavazóknak az aktivitásukért.
Majd Patocskai Nikolett a Szlovák
Önkormányzat új elnöke a leköszönő
elnöknek, Papp Istvánné Sárikának
megköszönte az éveken át tartó ér-

tékteremtő munkáját és ígéretet tett a
méltó folytatásra.
Ebben az évben is 22 versenyző vállalkozott az időigényes, nem könnyű
feladatra, a fenséges trúbelka elkészítésére.
2020-ban az első helyezéssel járó
vándorserleget, valamint a Községiés a Szlovák Önkormányzat ajándékát
Brosek Katalin vihette haza. A képzeletbeli dobogó második fokára Csanda Inez, a harmadikra Bednarik Ani
és unokája Léna állhattak fel. A zsűri
különdíját, a tárnoki Szlovák Önkormányzat ajándékát, egy ﬁatalember,
Bálint Martin nyerte el.
A sütőversenyzők dicséretére válik,
hogy a közönség megvendégelésére
felszolgált trúbelkák rövid idő alatt
elfogytak. A kóstolgatás közben va-
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lószínűleg született olyan elhatározás
egy-egy emberben, hogy megtanulja a
trúbelka sütését.
Végezetül köszönetet mondunk az
Önkormányzat testületének az anyagi
támogatásért, a Bibok pincészetnek, a
versenyzőknek, a műsorban fellépőknek, a zsűrinek, és a technikai dolgozóknak a VI. Trúbelka fesztivál sikere
érdekében végzett munkájukért! A közönségnek pedig az érdeklődésért!
Találkozzunk jövőre is!
Dovidenia.
Mráz Gabriella

Felhívás gallyazásra!
A közműszolgáltatók jelzése, ﬁgyelemfelhívása alapján
felkérünk minden külterületi lakót, ingatlan-tulajdonost, első sorban a zártkertekben (Öreghegy, Szedliszko, Zselléri), hogy gondoskodjanak az ingatlanjaik előtt
lévő fák, bokrok gallyazásáról! Vágják le az úttest felé
növő, a közlekedést zavaró, vagy a közművezetékek irányába nőtt ágakat!

Különösen a saját maguk által ültetett és gondozott
növények esetében tegyék ezt meg. A belógó ágak csonkázását az önkormányzat megbízottai is megkezdik, de
a bozóttal, faágakkal benőtt utak tisztításához szükséges
az Önök segítsége is!
dr. Újházi Miklós
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A Večernica 15. születésnapja
A Sóskúti Večernica hagyományápoló
néptánc csoport november 30-án ünnepelte 15. születésnapját, melyre népes vendégsereg volt kíváncsi.
E jeles rendezvény helyszíne a Sóskúti Andreetti Károly Általános és
Művészeti iskola tornaterme volt, ahol
kb. 300 vendégre vártak a már az adventi hangulatban feldíszített asztalok.
Vendégeink voltak: Szlovákiából
Ekecsről Varga Gyula Csemadok elnök, Varga Irénke ny. kultúrfelelős,
Sóskút megjelent képviselői, Tárnok
és Sóskút Szlovák Önkormányzata,
és a helyi civil szervezetek képviselői.
Meghívtuk azokat a tánccsoportokat,
akikkel az évek során baráti kapcsolatot alakítottunk ki, így: Tárnokról
a Hajtóka táncosait és énekeseit, Válból a Bíbor együttest, a Bot-ladozókat
Ürömről, a Szárazágat Litérről, Diósdról a Naprózsafát, a Hosszúlépést
Etyekről és a Győrújbaráti táncosokat.
Köszöntöttük Boka Gábort, akit a
szüreti mulatságokon előadott darabok kedvelt rendezőjeként ismertek
meg a diákok és a mindig jelen lévő
hálás közönség.
Külön köszönetet mondtunk iskolánk igazgató asszonyának Kuzselné
Schóber Ágnesnek, aki lehetőséget
biztosított és biztosít táncosainknak
a folyamatos próbákra, a fellépésekre,
ünnepségeinkre.
A köszöntések után a 25 éves Sóskúti Ifjúsági Zenekar Kaszás Sándor
vezényletével, egy talpalávaló zenével
nyitotta meg az estét, majd a Večernica aktív táncosai az elmaradhatatlan
Sóskúti polkával köszöntötték az egybegyűlteket.
Ezután a Večernica megalakulásának és 15 éves működésének rövid
összefoglalóját hallhatták vendégeink,
melyről röviden beszámolok.
2004 a megalakulás éve 12 fővel.
Következett az oktató felkutatása,
kiválasztása, felkérése. Megtaláltuk
Lőrincz Hortenziát, aki azóta is művészeti vezetője a tánccsoportnak. Kez-

detben a tánccsoport tagjai néhány
ﬁatal kivételével, az 50-es éveinket
tapostuk, soha nem táncoltunk, meg
kellett tanulnunk merre van a jobbra,
balra, ritmusra lépni, forogni és nagyon
sok apróságot, amit ma már természetesnek vélünk. De nagy volt az akarat,
az elszántság és a szorgalom. Aztán jött
az első táncunk a Fraierka, amit Sóskúton, az országúton a templom előtt
táncoltunk. Ezt a Sóskúti polka tánca
követte, ami azóta is kedvence közönségünknek. Szükségünk volt sóskúti
viseletre is, ami Lizicska Vali és Skoda Ica néni segítségével született meg.
2009 fordulópont volt a tánccsoport
életében. Az Országos Szlovák Kulturális Intézet Szarvasra meghirdette a
magyarországi szlovák nemzetiségek
néptánc csoportjainak minősítő versenyét, melyre beneveztünk.
Készültünk, próbáltunk, dolgoztunk,
aminek az eredményei, arany minősítés, plusz a koreográﬁa, mely Hortenzia munkája volt, külön díjat kapott.
Az évek alatt repertoárunk egyre
bővült. A Fraierka és a Sóskúti polka
mellett tanultunk Maglódi, Tirpák,
Zalai, Szilágysági, Korondi, Mezőföldi táncokat – utóbbit több feldolgozásban. Létszámunk szépen gyarapodott,
csak a férﬁak nem akartak kötélnek
állni. Ma is kevesen vannak. A női oktató mellett szükségünk volt férﬁ tanárra is, főleg annak a néhány ﬁúnak,
aki rászánta magát, hogy néptáncot
tanuljon. Közülük többet elfogyasztottunk, de sok szeretettel gondolunk
Tóth Szandi Lászlóra, Hajdú Flórira, aki a Zalai koreográﬁát készítette, Hahn-Kakas Istvánra, Bolgovics
Gergőre és Linczenbold Maxira, aki
a Magyarbődi táncunk koreográﬁáját
megálmodta. Jelenleg Tatárt Péter áll
a ﬁúk élén, aki az iskolában is oktatja
a néptáncos gyerekeket.
A 15 év alatt a tánccsoport szép
eredményeket, sikereket tudhat maga
mögött. Rendszeresen szerepelünk a
„hazai” közönség előtt. Gyakran hív-

nak közeli és távolabbi településeken
megrendezett fesztiválokra is.
A műsor első felének zárásaként
tánccsoportunk Maglódi és Korondi
táncokkal búcsúzott a közönségtől.
A Večernica táncosai köszönetet
mondanak minden támogatónak, akik
nélkül a születésnapi rendezvény nem
valósulhatott volna meg.
Ebben segítettek: Sóskút Község Önkormányzata, Sóskúti Szlovák Önkormányzat, Andreetti Károly Általános
és Művészeti iskola, Bíbok pincészet,
Sima Süti cukrászda, Marazzi pizza és
Kulcsár Gábor szakács. Köszönjük a
támogatásokat. És még nem volt vége
az ünneplésnek. A Nagynapocska és
a Napocska táncosai remek műsorral
örvendeztették meg a születésnapos
Večernicát. Táncoltak Boncidai, Szilágysági, Szatmári, Magyarszentbenedeki és Gyergyói táncokat. S nem feledkezhetünk meg a Bara zenekarról,
akik egész este, s a táncház ideje alatt
is húzták a talp alá valót.
A műsor után minden meghívott
tánccsoport köszöntötte a születésnaposokat. Virágok, festett tükör, torta
és Mezőségi táncok volt az ajándék,
amit ezúton is nagyon köszönünk.
A vacsora Kulcsár Gábor által készített ﬁnom gulyásleves volt. Utána
került sor a születésnapi torta felvágására. Két torta várt a vendégekre,
egyik túrós, másik csokoládés, melynek díszítése szlovák viselet volt. A
ﬁnom vacsora és sütemények után a
táncosok hajnalig tartó tánccal múlatták az időt. Nagyon jó hangulatú
és jól szervezett estének örülhettek a
résztvevők. Isten éltesse a Večernicát,
további jó munkát és sikereket!
Papp Istvánné

Civil élet
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25. karácsonyunk után
2019. december 22-én tartottuk 25.
jubileumi évünk záró akkordjaként
szokásos karácsonyi koncertünket.
Zenekarunk sok-sok meglepetéssel készült az ünnep alkalmából,
hiszen ajándékot szerettünk volna
adni ismét a mi kedves közönségünknek, akik nemcsak szűkebb
pátriánkból, hanem közelről s távolról is érkeztek hozzánk. A már
jól bevált komoly és könnyűzenei
darabokkal tarkított palettán szerepeltek művek Julius Fučik, valamint Johann Strauss halhatatlan
dallamaiból, de bemutattunk Suppé, Edit Piaf, Beatles, valamint
Mozart melódiákat is. Utóbbi géniusz Török indulója egy nagyon ifjú
vendégművész, Weiss Noel közreműködésével szólalt meg, aki Soroksárról érkezett hozzánk. Az ifjú
művész még nincs 12 éves, de máris elbűvölte a nagyérdeműt briliáns
xilofonjátékával. Tanára édesapja,
Weiss Nándor, aki a Nemzeti Filharmonikusok ütőművésze. Noel
nemcsak Mozartot játszott, hanem
egy hihetetlenül bravúros darabot
is „Emlékezés a Renz cirkuszra”
címmel. Mindkét színpadra lépését szűnni nem akaró tapsviharral
hálálta meg a lelkes, többszáz fős
publikum. Noelt mi zenészek is a

szívünkbe zártuk, reméljük többször lesz alkalmunk még a ﬁatal
zsenivel egy pódiumon szerepelni. Kedves színfolt volt, amikor
együttesünk tagjai közül a családosokat köszöntöttük. Nagy öröm
számunkra, hogy 2019-ben három
apró csemetével is gyarapodott
nagy családunk. Koncertünket szokás szerint karácsonyi énekekkel
zártuk, amellyel méltó hangulatot
teremthettünk a közelgő karácsony
alkalmából.
De nem csak mi adtunk a zenénk
által ajándékot! Hatalmas tapssal
köszönte meg a zenekar és a közönség König Ferenc polgármester úr
szavait, aki nagy nyilvánosság előtt
jelentette be: 2020-ban elkészülhet
együttesünk vadonatúj próbaterme
és életterének helyszíne! Zenekarunk és egyesületünk minden tagja
nevében hálásan köszönjük, hogy
Sóskút Község Képviselőtestülete
egy emberként támogatta zenész
ifjúságunkat abban, hogy méltó otthonra leljünk. Ezúton kérünk minden zenét szerető kedves támogatót,
hogy gondoljon ismét ránk adományaival! Mindennemű segítséget
nagy-nagy hálával köszönünk meg!
Kaszás Sándor
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A magyar kultúra
napja az Andreettiben
Január 22. napja 1989 óta a magyar kultúráé. Iskolánkban minden éven megemlékezünk erről a
jeles napról.
Idén sem történt ez másként, a 7.
osztályos tanulók reggeli fogadás
ideje alatt az iskolarádióban rövid
ismertetőt adtak elő, mely után
minden osztály elénekelte nemzeti
imádságunk első versszakát.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen
a napon fejezte be - «a magyar
nép zivataros századaiból» vett
példákra épített költeményét - a
Himnuszt.

Nem lett piros betűs ünnep,
nincs ezen a napon iskolai szünet,
de a legtöbb helyen, iskolában,
könyvtárban, faluban, városban
valamiképpen
megemlékeznek
Kölcseyről, a Himnuszról és a magyar kultúráról.
A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22-én,
annak emlékére, hogy – a kézirat
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos
megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb ﬁgyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.
Kuzselné Schóber Ágnes
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Az óvodában történt

Kibújás vagy bebújás? Ez a gondom óriás…
Óvodánkban már évek óta hagyomány, hogy közösen készülünk a
medve ébredésére, amiből a tavasz közeledtét jósolhatjuk meg a népi megﬁgyelés szerint. A gyerekek egy-egy
plüss macival jönnek óvodába, mellyel
egész héten együtt játszunk.
Szorgos kis kezek készítették a medvés alkotásokat minden csoportban,
közösen és egyénileg is, közben a medvék életéről, szokásairól, étkezéséről is
sok ismeretet sajátítottak el a gyerekek.
Az óvó nénik az idén is változatos,
kreatív ötletekkel motiválták a kicsiket. A sünik panda macit jelenítettek
meg, a cicák macis sütit készítettek, és
maci családot rajzoltak, a micimackó
csoportban közös paplan készült óriás
medvéjüknek, a pillangók maci álarcot

fabrikáltak, katicáéknál hosszú szempillájú alvó mackó készült, a nyuszik
pedig gyurmából medvét formáztak.
A játékállatok egész nap velünk voltak, életre keltek: együtt énekeltünk,
tornáztunk velük, közösen mesét hallgattunk, verseltünk, a játék főszereplői
voltak. Megkóstoltuk a medvék kedvenc
csemegéjét a mézet, ha erdei gyümölcsöt nem is, de erdei gyümölcsös teát
ittunk mézzel, mely biztos a maciknak
is ízlett volna. Minden csoportban külön
helye volt a kismaciknak, több csoportban sátorból épített „barlangban” laktak,
míg óvodánk vendégei voltak.
Nem csak a környező országokban
ismert barna medvének az életével ismertettük meg a gyerekeket, ismereteik bővítéseként a többi medvefajta

Szép eredmények! Hajrá Andreetti!
Versmondással emlékeztek meg idén az Érdi Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskolában a magyar kultúra napjáról. Az
eseményen több érdi és környékbeli iskola tanulói mérték
össze rátermettségüket, tudásukat.
Az andreettis diákok ismét bizonyítottak, dobogós helyezésekkel öregbítették iskolánk jó hírnevét.
III. helyezett: Bass Vince (6.a) és Zsámboki Zsombor (8.b)
Különdíj: Ozsváth Réka (4.b)

külső jegyeit, szokásait is megismertettük, melyekkel az állatkertekben
találkozhatnak személyesen is.
A sok közös játék és ismeret után
február 2-án a medvét leste mindenki,
vajon kibújik és kint marad vagy inkább visszamegy a barlangjába.
Gizus óvó néni

Sóskúton történt
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Mikulás és karácsonyi ünnepség
Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget
éltetik. Nálunk a Dimbes-Dombos
Óvodában nagy öröm a mikulásvárás,
az ezzel járó készülődés. Napokkal
előtte megteremtettük a hangulatot,
szorgalmasan színezték, festették a
Mikulás csizmáját. Hajtogatunk, ragasztottunk Mikulást, aranydiót készítünk, almát, mandarint pucolunk,
illatával becsalogattuk az örömöt a
szívünkbe. A faliújság, folyosó, csoportszoba díszítésével, a gyerekek
rajzaival, alkotásaival, égőkkel, Mikulás díszekkel is az ünnepi hangulatot
igyekeztük fokozni. A gyerekek jelképes ajándékot készítettek, amivel szüleiket, testvéreiket ajándékozták meg.
És elérkezett a nagy nap!
A csoportok énekekkel, versekkel és

rajzokkal készültek a Mikulás köszöntésére. Az örömmel tanult dalaikat,
mondókáikat közösen mondták el, de
voltak bátrabb gyerekek, akik önállóan is énekeltek. Többen kedvességből
rajzoltak a Mikulásnak, és amikor
megérkezett a kísérőivel, a krampuszokkal, székre ültettük, hisz hosszú
utat tett meg hozzánk. majd átadták
a gyerekek a neki készült meglepetés rajzokat. Minden gyermek kapott
ajándékot, miután a Mikulás felolvasta könyvéből, hogyan is viselkedtek az
év folyamán, majd puttonyából előkerültek a csomagok. A csillogó szempárokból ítélve nagy élményben volt
részük a gyerekeknek.
Néhány hét múlva a Karácsony jegyében, egy neves színtársulat előadását élvezhettük. A Hahota gyermek-

színház: „Betlehemi kis jászolnál”
című darabját láthattuk, a tornatermünkben.
Az előadáson a kicsik és a nagyobbak is átérezhették az első karácsony
este, egyszerű szeretetét, a jászol melegét. Jézus születésének éjszakáját
mutatta be a történet, az óvodás (kisiskolás) korosztály nyelvén. Királyokkal, pásztorjátékkal, versben, dalokkal, felelevenítve a régi betlehemezés
hagyományait. Az interaktív előadás
után, minden csoport visszatért a csoportszobáikba, és birtokba vehették az
új játékokat, melyeket az előadás alatt,
az óvónénik, dajkanénik „csempésztek be” a gyerekeknek.
Buday Gabriella
óvodapedagógus

Farsang az alsó tagozaton

G

A

E

2020. február 7-én farsangi mulatság volt az alsó tagozaton
iskolánkban. A mulatság délelőtt indult, hiszen meglepetésünkre az Alma Együttes érkezett hozzánk. A fergeteges
koncert után a 2. osztályosok az Ágacska című előadást
tekinthették meg. 14 órakor kezdetét vette a bál. A farsangi kavalkádot a tanító nénik vidám „Tesco gazdaságos tavasztündérek tánca” indította. Fantasztikus jelmezek ismét
bizonyították a szülők kreativitását.
Nem volt könnyű dolguk, hiszen új kategóriát is hirdettünk idén, a „Legkörnyezetbarátabb jelmez” kategóriát,
mert mint Ökoiskola, fontosnak tartjuk a környezettudatosságra nevelést ilyen szinten is.

Környezetbarát volt az a jelmez, amely természetes anyagokból, újrahasznosított anyagokból készült.
Jutalmaztuk azokat a gyerekeket, akik a délután folyamán
takarékoskodtak, szendvicsükhöz ugyanazt a papírtálcát, innivalójukhoz ugyanazt a poharat használták. Természetesen a
farsangon keletkezett hulladékot szelektíven gyűjtöttük.
A gyerekek fantasztikusan érezték magukat, és lelkesen
vettek részt ezen a környezettudatos farsangi mulatságon.
Jól éreztük magunkat!
Alsótagozat munkaközössége

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) 30 203 0709
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Múltidéző

A Psenyák ház múltja és jövője
Psenyák ház a Kossuth Lajos utcában található, mi Új utcának hívjuk. Idős, és ismerős embereket kérdezgettem,
könyveket olvastam, így tudtam meg a következőket.
Az 1800-as évek közepén építették Rehusék házukat.
Mikor lányuk férjhez ment, Psenyák vezetéknevű bognár
mesterhez, a ház az ő tulajdonuk lett. A ház vályogtéglából
épült. A házon és a 18 méter hosszúságú istállójukon, fészerükön, kamrájukon nádtető volt. Utcájuk másik felén élő Imi
bácsi mesélte el, hogy ezek a melléképületek 1943-ban úgy
égtek le, hogy az itt élők a kályhájukból vagy sparheltjukból kiszedték a hamut, kivitték egy fadézsába öntötték a fészerükbe. Nem vették észre, hogy még izzó parázs is volt a
hamu között. A szél hatására lángra kapott a dézsa, és égett
minden, a tető is. A nádtetős, szomszédos házak is veszélyben voltak. Mesélések szerint az egész utca próbálta a tüzet
megfékezni. Régi fajta, kerekeken húzott, vízzel megtöltött
tűzoltó kocsival, melyből kézi erővel pumpálták a vizet az
égő házra, hordták vödrökkel a vizet a szomszédok, de sikertelenül. Jórészt a melléképületek mentek tönkre. A ház
teteje utána lett palával lefedve. Felújításkor, sóskúti kőből,
kőfaragók által rakott kerítése is lett Psenyák háznak.
Itt jegyzem meg, az utca többi háza 1800-as, 1900-as években esett a tűz áldozatának. (Pontos évet senki sem tudott

MEGNYÍLT
Herceghalom legújabb közösségi tere,
melyet elsēsorban sportolásra
és a szabadidē aktív eltöltésére
alakítottunk ki.
•
•
•
•

Falmászás foglalkozás (5 éves kortól),
Hip-hop tánc
Szülésfelkészítē kismama torna (március 4 -tēl)
Baba-mama torna (szülés utáni regenerálódás
elēsegítése)
• Születésnapi party
• Rendezvényre-, tanfolyamra-, továbbképzésre,
egyéb táncra, tornára alkalmas helyszín.
További információ, bejelentkezés érdekében látogasson
el web-, Facebook oldalunkra, vagy keressen minket
az alábbi elérhetēségeken.
Cím: 2053 Herceghalom, Ēszirózsa utca
(Gesztenyés út felēl)
Telefon: 70 / 260-3549
Web: www.falramaszok.hu
Facebook: @pokhalofalmaszas
Instagram: pokhalo.falmaszas

már nekem mondani) Ujjá kellett sok házat építeni, ezért nevezzük mi Új utcának.
Imi bácsi mesélte: disznóöléskor a Psenyák házban volt
füstölő, így ő vitte át az előkészített húst házukba. Volt pincéjükben is, mely nagyméretű, boltívesre épített pince. Ebben is
járt, ismeri.
Természetesen múltunk tudói, lehet, hogy a részletekre
másként emlékeznek, tőlük elnézést kérek.
A házat régen, az akkori tanács kisajátította, azzal a tervvel, óvoda lesz itt. Ekkor a falunk tulajdona lett. Mint tanácsi lakásban több ember, család élte itt életét, ideig-óráig.
A későbbi terv az volt, hogy faluházat, falumúzeumot
rendeznek itt be. Elhelyezésre kerülnének itt a régi szobaberendezések, konyhai eszközök, valamint még található
földművelő eszközök és egyéb dolgok. Ez a terv nem valósult meg, így a használaton kívüli házon, az idő vasfoga
elvégezte dolgát. Tehát tönkrement.
Jövője pedig az, hogy a Sóskúti Fúvószenei Egyesületnek
lesz itt épülete. Az Önkormányzat első testületi ülésén elfogadta azt a javaslatot, hogy építtesse a meg a falu. Természetesen
az egyesület igényeinek megfelelő módon. Itt lehessen készülni a koncertjeikre, polka délutánok és egyéb rendezvényeket
tartani. Nyilván még a végleges tervezés folyamata tart. Utána
épülettervezőt, kivitelezőt kell választani. A Psenyák ház bontását napjainkban végzik. A majdani épület a zenekarnak és a
falu lakosságának is örömet fog okozni.
Farkas Magdi

Felkészítés eredményes

érettségire
Budaörsi
helyszínen:
(+36) 30 203 0709
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Búcsúzunk
Bősz Ottótól
1942. május 15-én egy kis faluban, Mohács mellett Püspökmárokon született. Édesapja földműveléssel, lótenyésztéssel
foglalkozott, a téli időkben kereskedett, járta a világot. Édesanyja mosónőként dolgozott és a házkörüli feladatokat látta el.
A kitelepítés idején minden vagyonukat elvették nincstelenül az utcára kerültek. Pestre jöttek, Csepelen telepedtek
le szüleivel és bátyjával. 1948 őszén kezdte el tanulmányait
Csepelen, a képzőművészeti körbe járt. Egy „Anya” című
olajfestménnyel országos versenyt nyert. Felvétele a Képzőművészeti Akadémiára azonban meghiúsult, mert szülei
kétkezi munkások voltak. A beiratkozáson azt javasolták,
„suszter maradjon a kaptafánál”, tanuljon inkább szakmát.
Nem festő lett, hanem öntő. Ennek ellenére egész életét végig
kísérte a művészet szeretete, számos festménnyel és műalkotással vette körül magát. Gyermekkorától iskolai tanulmányai mellett sokat dolgozott, hogy segítse családját, mivel
édesapja hadifogságban volt. Tanulmányait Kossuth Lajos
öntőipari technikumban folytatta, amely után a Csepel Művekben öntő technikusként helyezkedett el 1961-ben. Itt az
öntészetet még jobban megszerette és megismerte.
1964. május 30-án megnősült, majd megszületett Gábor
és három évvel később Tibor ﬁa. Szerető, gondoskodó felesége Gizike mindvégig mellette állt.
A mezőgazdasági üzemek iparosítása idején került Sóskútra, felkérték egy új öntöde létrehozására, és üzemeltetésére. Éleslátása, kitűnő vezetői képessége, szervezőkészsége megmutatkozott a munkája során.
1976-ban a Sasad TSZ-be olvasztották be a környező szövetkezeteket, így lett a gazdaság ipari ágazatának vezetője.
17 éven át gyarapította vezetői és műszaki tudását. Kiválással 1993-ban alapította meg Sóskúton családi vállalkozását.
A Bősz-Metál Kft.-t ﬁaival gyümölcsöző vállalkozássá fejlesztette. A cég világszínvonalú termékeket állít elő, így természetes, hogy a világ minden tájára szállít és azzal büszkélkedhet,
hogy a cég nevét és termékeit több kontinensen ismerik. Folyamatosan fejlesztette tudását, több szabadalma volt, ennek
kapcsán járt például Japánban. Nagyon szeretett utazni, 44 országban megfordult. Köztük Izraelben is, végigjárta Jézus útját. Olyan korban nőtt fel, amely az egyházzal való kapcsolatát
nem nézte jó szemmel, ennek ellenére a hite mindig megvolt
és ez a hit fémjelezte útját. Élete során mindig igyekezett támogatni az egyházat, adományokkal segítette a Pusztazámori
imaház és a Diósdi templom felújítását is, csakúgy, ahogy a rászorulókat is. Sóskút életében 1976-óta volt jelen és a vezetése
alatt álló részleg, majd később az ebből önállósult családi cég
sok sóskúti családnak adott munkát, megélhetést.
2019 második felében súlyosan megbetegedett, a hosszas
küzdelemtől fáradtan, megbékélve 2019. december 26-án
örök nyugalomra tért.
Önkormányzat

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK SÓSKÚTI ÜZEMÜNKBE
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

•
•
•
•

ESZTERGÁLYOS
BETANÍTOTT ÖNTŐ
MEGMUNKÁLÓ
ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ

MUNKAREND: 1 műszak (csak hétköznapokon; 6.20-15.00 óráig)
BÉREZÉS: Versenyképes
(Órabér + Teljesítményösztönzés %-os besorolással)
JUTTATÁSOK:
• Jelenléti bónusz
• Év végi jutalom (időarányosan)
• Egyszeri nyaralási hozzájárulás készpénzben (félévkor)
• Munkába járási hozzájárulás (bérlet 100%; gépkocsi 15 Ft/km)
JELENTKEZÉS:
Személyesen: Sóskút, Fő u. 14. (8.00 -14.00 óráig)
Önéletrajz megküldésével: e-mail boszmet@t-online.hu
Telefonon: 06 23 348 049 (8.00-14.00 óráig)

TELJESKÖRŰ GÉPI MUNKA
BONTÁS, FUVAROZÁS
KONTÉNERRENDELÉS
30 949-4443, 30 242-3102, 20 919-0194

