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Tájékozató a veszélyhelyzet elrendelésével
összefüggõ helyi rendelkezésekrõl
Tisztelt Sóskútiak!
Összhangban a Kormánynak a kihirdetett országos veszélyhelyzetben hozott
döntéseivel, rendkívüli intézkedéseket
hoztunk és folyamatosan hoznunk kell
Sóskúton is. Célunk, hogy ameddig lehet, fékezzük a járvány terjedését, negatív hatásait pedig csökkentsük.
Mindent elkövetünk, hogy a települést a lehető legjobban felkészítsük a
rendkívüli helyzetre.
A Községháza meghatározott
rendben tart nyitva, a munkatársak telefonon és e-mailen elérhetők.
De tisztelettel kérjük, hogy személyesen csak a legszükségesebb, halaszthatatlan esetben és kizárólag
ügyfélfogadási időben keressék a
kollégákat:
Hétfőn: 9:00-12:00
Szerdán:9:00-12:00
Pénteken: 9:00-12:00
A többi napon a Hivatal zárva tart.
• Magyarország Kormánya döntése szerint hétfőtől a tanulók nem
mehetnek iskolába. Tantermen
kívüli, digitális munkarend lesz
érvényben. A kivitelezés módját
a héten teszi közzé az oktatási államtitkár.
• Az óvoda hétfőn-kedden (március 16-17.) már csak ügyeletet tartott. De a járványhelyzet óráról
órára változik, és egyelőre sajnos folyamatosan romlik. Úgy
döntöttem, hogy az óvodát március 18-ától bezárom. Azoknak,
akik nem tudják megoldani a
gyermekek napközbeni felügyeletét továbbra is az önkormányzat szervezi meg a felügyeletet és
az étkezést az óvodában.
• A szociálisan rászorultak étkeztetése továbbra is megoldott.
• Az esküvők, temetések megtartását egyelőre nem korlátozzuk,
kérjük azonban a családtagokat,

hogy minimalizálják a résztvevők
létszámát.
A koronavírus okozta betegség különösen veszélyes az idős, vagy a krónikus betegségben szenvedő, legyengült
emberekre. Ezért mindenkit szeretnék felszólítani, hogy a veszélyeztetett csoportok védelme érdekében
kellő körültekintéssel végezzék a
róluk való gondoskodást, kerüljék
a közvetlen kontaktust a 60 évnél
idősebbekkel, illetve a súlyos szív-,
a súlyos tüdő-és keringési betegségben szenvedőkkel, a súlyos cukorbetegekkel és a daganatos betegekkel!
Tehát átmenetileg ne látogassák őket,
a bevásárolt dolgokat csak tegyék le a
kapu vagy az ajtó elé.
Akinek nem megoldható a bevásárlása, receptjének kiváltása kérem, hogy haladéktalanul jelezze a
Községházán telefonon, vagy e-mailben, vagy a Gondozóközpontban
(telefon: 23 348 455).
Az Önkormányzat minden rászorultnak igyekszik támogatást nyújtani olyan formában, amely az érintett
személynek a legnagyobb segítséget
jelenti. A szociális kérelmek elbírálása
folyamatos, saját hatáskörben döntök
és intézkedek a kérelmeket illetően.
Arra kérjük a Sóskútiakat, hogy aki
teheti, ne menjen nagyobb közösségbe
és gyerekét is tartsa otthon!
Mossanak minél többször kezet, arcot, és kerüljék üdvözléskor a hagyományos testi érintkezéseket (puszi,
kézfogás stb.).
Hivatalos és folyamatosan frissülő
információkat a Kormány erre létrehozott internetes honlapján a www.koronavirus.gov.hu oldalon olvashatnak.
Most mindannyiunknak össze kell
tartania, minden egyes embernek tennie kell azért hazánkban, így Sóskúton
is, hogy sikerrel védekezzünk a járvány
ellen! Mindent megteszünk ennek ér-

dekében, lapzártáig Sóskúton egyetlen
önkéntes karanténba helyezésről tudunk a koronavírussal kapcsolatban.
König Ferenc
polgármester

Elérhetőségek:
König Ferenc polgármester
E-mail: jegyzo@soskut.hu,
aljegyzo@soskut.hu
Telefon: 23-560-560
Dr. Újházi Miklós jegyző
E-mail cím: jegyzo@soskut.hu
Telefon: 23-560-565
Kondrát Zita aljegyző
E-mail: aljegyzo@soskut.hu
Tel: 23-560-560
Ügyfélszolgálat
Telefon: 23-560-561
Szimandlné Szolnoki Gabriella
Népesség nyilvántartás
E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu
Velegi Ágnes
Anyakönyvi, hagyatéki ügyek
E-mail: anyakonyv@soskut.hu
Szociális ügyek
Chrenkó Marianna
Telefon: 23-560-563
E-mail: szocialis@soskut.hu
Adóügyek
Geng Jánosné
Telefon: 23-560-564
E-mail: ado@soskut.hu
Gazdasági Iroda
Vasné Katona Erzsébet gazdasági
vezető
Faragó Péterné gazdálkodási előadó
Karácsony Zsuzsanna pénzügyi
előadó
Telefon: 23-560-567, 23-560-569
E-mail: penzugy@soskut.hu
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A segítségre szoruló
idős emberek ellátása
A 46/2020.(III.16.) sz. rendeletében a Kormány arra kéri a
70. életévüket betöltött személyeket, hogy lehetőség szerint
ne hagyják el lakó-, vagy tartózkodási helyüket. Ha a kérést teljesítve idős lakótársaink vállalják ezt, akkor az ellátásukról az önkormányzat fog gondoskodni. Ennek keretében biztosítani tudunk napi egyszeri meleg ételt (ebédet).
Továbbá igények és lehetőségeink szerint igyekszünk más
szükséges segítséget is nyújtani
Kérjük, hogy aki vállalja, hogy teljesíti ezt a kérést és
igényli az önkormányzat segítségét, gondoskodását az jelezze a Községházán! Jelentkezhet a honlapon található
(letölthető űrlapok/segítségre szoruló idős ember bejelentés) igénylőlap kitöltésével és e-mailben történő megküldésével a titkarsag@soskut.hu, az aljegyzo@soskut.hu,
vagy a jegyzo@soskut.hu e-mail címekre. Aki maga nem
tud e-mailt küldeni, kérje meg erre családtagját, ismerősét.
Az igények természetesen telefonon is bejelenthetők a 23
560 560 számon.
Sóskúton nagyon sok 70 évesnél idősebb ember él, ezért
arra kérjük őket, hogy lehetőség szerint akkor kérjenek segítséget az önkormányzattól, ha ellátásuk családon belüli
segítséggel nem megoldható!
Kérünk továbbá mindenkit arra, hogy támogassa a családjába tartozó idős embereket, hogy erőinket azok ellátására tudjuk koncentrálni, akiknek egyáltalán nincs más
segítsége, csak az önkormányzat!
König Ferenc
polgármester
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Megemlékezés

Idén, a községi március 15-ei megemlékezés elmaradása
mellett döntött az önkormányzat az operatív törzs, Magyarország kormánya és Aradszki András országgyűlési
képviselőnk felhívására. A környező települések is sorra
lemondták a tervezett megemlékezéseket.
Az iskolában a délelőtti műsort a gyerekek nem a tornateremben, hanem az osztálytermekben felvételről nézhették meg.
Az emlékműnél az országgyűlési képviselőnk, az önkormányzat, a helyi civil szervezetek és vállalkozók nevében
néhány óvodás péntek délelőtt helyezte ki a megemlékezés
koszorúit.
Önkormányzat

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 rendeletek
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2020.(II.26.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2020. évi
költségvetéséről
A Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről a
következők szerint rendelkezik.
A rendelet hatálya 1. §
A rendelet hatálya a Sóskút Község Önkormányzatra, a képviselő-testületre, annak bizottságaira,
a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Dimbes-Dombos Óvodára terjed ki.
A költségvetés címrendje 2. §
Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény, a Dimbes-Dombos Óvoda és a Sóskúti
Közös Önkormányzati Hivatal külön-külön
egy-egy címet alkot. Az önkormányzathoz
tartozó feladatok – nem intézményi kiadások
– külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételei
és kiadásai 3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat
2020. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 1.117.311.512 Ft-ban,
azaz egymilliárd-száztizenhétmillió-háromszáztizenegyezer-ötszáztizenkét forintban
b) kiadási főösszegét 1.117.311.512 Ft-ban,
azaz egymilliárd-száztizenhétmillió-háromszáztizenegyezer-ötszáztizenkét forintban
határozza meg.
(2) A képviselő-testület a Dimbes-Dombos
Óvoda 2020. évi költségvetése összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 134.422.485 Ft-ban,
azaz százharmincnégymillió-négyszázhuszonkétezer-négyszáznyolcvanöt forintban
b) kiadási főösszegét 134.422.485 Ft-ban,
azaz százharmincnégymillió-négyszázhuszonkétezer-négyszáznyolcvanöt forintban
határozza meg.
(3) A képviselő-testület a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése
összevont mérlegének:
a) bevételi főösszegét 115.564.800 Ft-ban,
azaz száztizenötmillió-ötszázhatvannégyezer-nyolcszáz forintban
b) kiadási főösszegét 115.564.800 Ft-ban,
azaz száztizenötmillió-ötszázhatvannégyezer-nyolcszáz forintban
határozza meg.

(4) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetést
részletesen az alábbiak szerint határozza meg:
a) Önkormányzat:
760.324.067 Ft működési, közhatalmi bevétel
13.860.000 Ft felhalmozási bevétel
662.896.236 Ft működési és ﬁnanszírozási
kiadás
330.600.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
219.312.169 Ft költségvetési hiány, melynek
fedezete
219.312.169 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) Dimbes-Dombos Óvoda
123.761.144 Ft működési bevétel, melyből
123.751.144 Ft, az irányító szervtől kapott
támogatás (intézményi ﬁnanszírozás)
131.582.485 Ft működési kiadás
2.840.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
10.661.341 Ft költségvetési hiány, melynek
fedezete
10.661.341 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
c) Sóskúti KÖH
110.448.689 Ft működési bevétel, melyből
25.000.000 Ft működési célú támogatás
(Pusztazámor hozzájárulása)
85.438.689 Ft belső ﬁnanszírozási bevétel
(irányító szervtől kapott intézményi ﬁnanszírozás)
115.564.800 Ft működési kiadás
1.270.000 Ft felhalmozási kiadás
a költségvetési hiány/többlet:
5.116.111 Ft költségvetési hiány, melynek
fedezete
5.116.111 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Költségvetési bevételek és kiadások 4. §
Az önkormányzat költségvetési bevételeinek
forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 1. sz.
melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási
egyenleget a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az
Önkormányzat kötelező feladatai bevételeinek
forrásonkénti és kiadásainak címenkénti részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az 3. sz.
melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási
egyenleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az
Önkormányzat önként vállalt feladatai bevételeinek forrásonkénti és kiadásainak címenkénti
részletezését tartalmazó pénzügyi mérleget az
5. sz. melléklet, az ehhez kapcsolódó ﬁnanszírozási egyenleget a 6. sz. melléklet tartalmazza.
5. §
(1) Az önkormányzat működési, fenntartási és
ﬁnanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen: 662.896.236 Ft

személyi jellegű kiadás 75.506.560 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 14.228.638 Ft
dologi kiadások 212.183.638 Ft
ellátottak juttatásai 38.221.088 Ft
speciális célú támogatás 16.800.000 Ft
átadott pénzeszköz 35.600.000 Ft
ﬁnanszírozási kiadások 213.874.198 Ft
beﬁzetések (szolidaritási hozzájárulás)
56.482.114 Ft
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen: 119.618.666 Ft
személyi jellegű kiadás 88.210.416 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 17.823.250 Ft
dologi kiadások 13.485.000 Ft
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következőkben határozza meg:
működési előirányzat összesen: 103.140.267 Ft
személyi jellegű kiadás 82.577.800 Ft
munkaadókat terhelő járulékok 16.150.000 Ft
dologi kiadások 15.567.000 Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei
és feladatai működési bevételeit és kiadásait
kiemelt előirányzatonként és címenként a 7.,
9/A., 9/B., 12., 13., 14., 15. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
(1) Az önkormányzat beruházási, felújítási és
felhalmozási kiadásai összesen 330.600.000 Ft
A felújítási és felhalmozási kiadásokból a
beruházások előirányzata 110.000.000 Ft
felújítások előirányzata 217.000.000 Ft
felhalmozási célú átadott pénzeszköz 3.600.000
Ft
(2) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal
beruházási kiadásai összesen 1.270.000 Ft
(3) A Dimbes-Dombos Óvoda beruházási
kiadásai összesen 2.840.000 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásait feladatonként a 8., 9/A., 9/B, 10., 11. és
15. sz. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
általános tartaléka 57.815.276 Ft, azaz ötvenhétmillió-nyolcszáztizenötezer-kétszázhetvenhat forint.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének fejlesztési tartaléka 66.000.000 Ft, azaz
hatvanhatmillió forint.
A tartalékokat a rendelet 16. sz. táblázata
tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat 2020-ben induló több éves
kihatással járó beszerzést nem tervez.
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9. §

14. §

Az Önkormányzatnak jelenleg folyamatban
lévő, EU támogatással megvalósuló projektje
nincs.

A működési kiadások – a főösszeg megváltoztatása nélkül - az intézményen belül átcsoportosíthatóak. Ha az átcsoportosításra magasabb
szintű jogszabály rendelkezésére, vagy a képviselő-testület határozata alapján van szükség,
akkor az, az összeghatárra tekintet nélkül
végrehajtandó. A polgármester önállóan az
önkormányzat vonatkozásában a költségvetési
évben alkalmanként 1.000. 000 Ft-ig dönthet
az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot, a Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az összes
átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja meg a 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat
módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet negyedévente
tájékoztatja.
Az óvodavezető önállóan a költségvetési évben alkalmanként 500. 000 Ft-ig dönthet az átcsoportosításról, azonban az összes átcsoportosítás a tárgyévben összesen nem haladhatja
meg az 2.000.000 Ft-ot. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében az óvodavezető a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja.
A polgármester az általános tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 1.500.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet,
azonban az összes felhasználás a tárgyévben
együttesen nem haladhatja meg a 4.000.000
Ft-ot. Az általános tartalék felhasználásáról a
jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.
A polgármester a fejlesztési tartalék felhasználásáról a költségvetési évben alkalmanként 2.000.000 Ft-ig önállóan rendelkezhet,
azonban az összes felhasználás a tárgyévben
együttesen nem haladhatja meg a tartalék tizenöt százalékát. A fejlesztési tartalék felhasználásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül
tájékoztatja.

10. §
Az önkormányzatnak a 2020. évben adósságot
keletkeztető ügylete nincs. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs.
A költségvetési létszámkeret 11. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 7. sz.
mellékletben feltüntetett részletezésben állapítja meg. Az önkormányzat kiadásai között
a 2020. évben közfoglalkoztatást nem tervez.
(2) A Dimbes-Dombos Óvoda esetében az
engedélyezett létszámkeretet a 9/B. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal esetében az engedélyezett létszámkeretet a
9/A. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó
szabályok. 12. §
Az önkormányzat és a költségvetés szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
13. §
A Képviselő-testület kizárólagos határkörébe
tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány,
illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat
számára pótelőirányzatot biztosít, vagy a képviselő-testület határozatában dönt a költségvetésben nem szereplő kiadásról, a polgármester
ennek megfelelően módosíthatja a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait.
A jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester alkalmanként nettó 3.000.000 Ft-ig
vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb öszszegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.
A jóváhagyott előirányzatokon belül az
óvodavezető alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig
vállalhat kötelezettséget. Ennél nagyobb öszszegű kötelezettségvállalásról a képviselő-testület határoz.
A jóváhagyott előirányzatokon belül az
önkormányzati hivatalt vezető jegyző alkalmanként nettó 500.000 Ft-ig vállalhat
kötelezettséget. Ennél nagyobb összegű kötelezettségvállalásról a polgármester, a (3)
bekezdésben rögzítet értékhatárt meghaladó
kötelezettségvállalás esetében a képviselő-testület határoz.
A polgármester az önkormányzat szabad
pénzeszközeit összeghatárra tekintet nélkül
felhasználhatja, de kizárólag a Magyar Állam
által teljes mértékben garantált állampapírok
(államkötvény, kincstárjegy) vásárlására, valamint az önkormányzat számlavezető bankjánál, vagy a Magyar Államkincstárnál történő
lekötésre.
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Újszülöttek:
Paulik Bercel született 2019. október édesanyja neve: Csóli
Barbara.
Gertner Lea Réka született: 2020.
01.16. édesanyja neve: Csékey
Regina
Paulik Bercel született: 2019. október 3. édesanyja: Csóli Barbara

Házasságkötések:
Szimandl János Károly – Zólyomi Erzsébet
Sefcsik Zoltán – Olesiák Vivien
Csóli Tamás – Szabó Beatrix
Rieder Zsolt – Fagyal Klára Zsuzsanna
Bernáth Mihály – Kolok Szilvia
Vadász András Zoltán – Kováts
Dóra

Elhunytak:

15. §
A többletbevételek, valamint a feladatok elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével
kerülhet sor.
Záró rendelkezés 16. §
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1-ig
visszamenőleg kell alkalmazni.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

Anyakönyvi
hírek

König Ferenc
polgármester

A rendeletet a Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a 2020. február 25-ei ülésen fogadta el, kihirdetve 2020. február 26-án
lett.
Dr. Újházi Miklós
jegyző

Kozma Joachimné szül.: Novák
Piroska (1931)
Malindovszky Antalné szül.: Lajer Katalin (1920)
Biri Márk Róbert (1981)
Kelemen Sándor (1950)
Varga László (1929)
Gáspár Imre Jenő (1959)
Oszwald Dominik Miklós (2019)
Miczák László 1950
Magyaróvári Endre Józsefné szül.:
Csatlósi Anna (1946)
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Önkormányzati határozatok
13/2020. (II.5.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére az önkormányzat tulajdonában lévő 2038 Sóskút, Kossuth Lajos
u. 25. szám alatti ingatlanon meglévő épület
elbontásának, a meglévő pince felújításának – nem engedély és tervköteles – és az
azzal összefüggő kiadásoknak a fedezetéül
5.000.000 Ft-ot különít el. Felkéri a gazdasági irodát, hogy az összeget a költségvetésbe
tervezze be. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

hez szükséges keretösszeg meghatározásáról és felosztásáról a következők szerint
rendelkezik:

Sóskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek 2020.
évi támogatására pályázatot ír ki a mellékelt pályázati hirdetmény alapján.
Határidő: folyamatos,
végső határidő 2020. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző

1./ Rendezvények: (időrendben)
felhasználható összeg
március 15. nemzeti ünnep 200.000 Ft
Andreetti Napok
100.000 Ft
majális
300.000 Ft
augusztus 20. nemzeti ünnep 200.000 Ft
október 23. nemzeti ünnep 200.000 Ft
decemberi programok
250.000 Ft
(Mikulás, karácsony)
2./ Kapusztnyik Fesztivál:
a) A fesztivál megrendezésének költségeire 500.000 Ft keretösszeget biztosít.
Ebből első sorban, de nem kizárólagosan,
az alábbiakat kell biztosítani:
– a sütést vállalók részére egyenként
legfeljebb 10.000 Ft-ot az alapanyagok beszerzéséhez
– ajándékok a nevezők és díjazottak részére
– egyéb, a fesztivállal kapcsolatban felmerülő kiadások
A keretösszeg felhasználásáról a polgármester rendelkezhet.
b) A Sóskúti Szlovák Önkormányzat
részére 200.000 Ft támogatást nyújt a
fesztivál megrendezésének támogatására.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodás megkötésére és a pénz
átadására.
3./ Egyéb rendelkezések:
A rendezvényekre szóló meghívókon
és a rendezvényekről megjelenő tudósításokban tájékoztatást kell adni arról, hogy
a rendezvény a Sóskút Községi Önkormányzat támogatásával valósult meg. Ez
alól kivételt képez, ha a rendezvény szervezője maga az önkormányzat, vagy annak intézménye.
A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
A rendezvényekkel kapcsolatos kiadások teljesítésére leghamarabb a rendezvényeket megelőző egy hónapon belül
kerülhet sor.
Határidő: szükség szerint
Felelős: polgármester, jegyző

16/2020. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat

17/2020. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat

A Sóskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi rendezvények-

Sóskút
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Kuzselné
Halenár Margit gyermek, felnőtt (intéz-

12/2020. (II.5.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zenekari próbaterem,
előadóterem tervezésére tervező kiválasztására beérkezett ajánlatokat elbírálta
és a bírálati szempontok alapján megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot
a Liget ház Kft. (Budapest, Liget sor 30.
1172) adta. Az ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevője a Liget ház Kft.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Liget ház Kft-t bízza meg a Zenekari próbaterem tervezési
feladataival, valamint a szerződést kösse
meg, az ajánlatban szereplő 980.000 Ft
tervezői díj ellenében.
14/2020. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a
határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
15/2020. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat

ményi) étkeztetésre nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó áremelését.
Ennek megfelelően az általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó díjakat) a
következők szerint hagyja jóvá:
az óvodás napi étkeztetés díja: 665 Ft /
fő / nap,
az iskolás napi étkeztetés díja: 697 Ft /
fő / nap,
iskolás ebéd díja:
524 Ft / fő / nap,
felnőtt ebéd díja:
680 Ft / fő / nap.
A díjakat a vállalkozó 2020. január 1.től, visszamenőlegesen érvényesítheti. A
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a szerződésmódosítás aláírására és utasítja a jegyzőt annak előkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
18/2020. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi
költségevetésének terhére 25 db molnárfecske műfészket rendel bruttó 1800 Ft/db
áron a Modulex Bt. (1031 Budapest, Amﬁteátrum u. 38.2. em. 6.) által üzemeltetett
madardaloskert.hu webáruházból, hogy a
településen a már meglévő fészkek mellé
legyenek kihelyezve. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
19/2020. (II.25.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dimbes-Dombos Óvoda részére támogatást biztosít gyermektáncház
kulturális program megszervezéséhez
2020-ban maximum 4 alkalommal az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére, melynek összege 42.000 Ft/
alkalom. Felhatalmazza az óvodavezetőt
a kulturális program teljes körű megszervezésére és lebonyolítására. A kulturális
program nem nyilvános rendezvény, kizárólag a Dimbes-Dombos Óvodába járó
gyermekek és hozzátartozóik vehetnek
részt rajta.

Dr. Újházi Miklós
jegyző

König Ferenc
polgármester

Önkormányzati hírek
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Pályázati kiírás
A pályázat célja a sóskúti civil szervezetek működésének,
rendezvényeinek 2020. évi támogatása
Sóskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat 2020. évi
költségvetésében meghatározott keretösszeg terhére
nyilvános pályázati eljárást
hirdet a községben működő
civil szervezetek számára.

Kiíró adatai
Kiíró megnevezése: Sóskút
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
címe: 2038 Sóskút, Szabadság tér 1.
telefonszáma: 06-23-560-560
faxszáma: 06-23-348-062
e-mail címe: jegyzo@t-soskut.hu

Tárgy
Az önkormányzat képviselő-testülete anyagi támogatást
nyújt a helyi civil szervezetek programjainak, rendezvényeinek megrendezéséhez. Az önkormányzat csak nyilvános rendezvényt támogat.
Az elbírálás szempontjából a községben működő
civil szervezetnek minősül a sóskúti székhelyű civil
szervezet, valamint a székhelytől függetlenül Sóskúton a helyi lakosságot is célzó programot, rendezvényt lebonyolító szervezet.
A szervezetek pályázati anyagukban nyilatkozzanak arról, hogy:
– milyen rendezvények, programok megvalósítását tervezik a 2020. évben, amelyhez anyagi támogatást igényelnek az önkormányzattól;
– a programok, rendezvények megtartásának tervezett
ideje (legalább hónap megjelöléssel);
– a tervezett programok, rendezvények becsült költsége;
– a kért támogatás összege;
– a kért összeg mekkora hányadát teszi ki a teljes
költségnek;
– a kért támogatást a rendezvény költségein belül
mire kívánják felhasználni;

– a kért támogatást milyen
időpontban kérik.
A Majális, Augusztus 20-a,
Október 23-a és a karácsonyi
rendezvényekre a jelen pályázat
nem terjed ki, mivel azok megrendezésének támogatása más
módon fog történni.
A pályázaton csak azok az
átláthatónak minősülő civil
szervezetek vehetnek részt,
akik a 2011. évi CLXXV. törvény 30. § -a szerint a saját
döntéshozó szervük által
jóváhagyott éves beszámolójukat és közhasznúsági
mellékletüket letétbe helyezték és közzétették.

A pályázatokat benyújtásának módja
Személyesen a Sóskúti Községházán a titkárságon ügyfélfogadási időben (Sóskút, Szabadság tér 1.).
Postai úton Sóskút Község Önkormányzat címére
(2038 Sóskút, Szabadság tér 1.)
Elektronikus úton (a pályázati anyagot avdh hitelesítéssel ellátva) az önkormányzat hivatali kapujára
(Név: SOSKUTONK, KRID: 256749792), vagy az aljegyzo@soskut.hu e-mail címre lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtásának ideje
A 2020. évben folyamatos, legkorábbi benyújtási idő:
2020. február 28., pályázatot benyújtani legfeljebb 2020.
november 30-ig lehetséges. A 2020. március 31. után benyújtott pályázatoknál érvényességi feltétel, hogy
a pályázat az abban megjelölt program, rendezvény
tervezett időpontja előtt legalább 60 nappal korábban beérkezzen az önkormányzathoz.
A pályázatok elbírálására, illetve a támogatások
megítélésére a soron következő képviselő-testületi
ülésén, de legkésőbb a tárgynegyedév utolsó testületi
ülésén kerül sor.

Sóskút Község Önkormányzat
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Ne féljünk segítséget kérni!
Az Országgyűlés az élethez, testi épséghez és méltósághoz minden embert
megillető alapvető emberi jogok védelmében, összhangban a nemzetközi
egyezményekkel és az Alaptörvénnyel
a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása érdekében törvényt alkotott.
A hozzátartozók közötti erőszak
megelőzését szolgáló intézményrendszer és jelzési kötelezettség családvédelmi koordinációért felelős
szerve a település Jegyzője.
Amennyiben Önnek van segítségre szüksége, vagy tudomása van más
személyről, akinek szüksége lenne
hozzátartozók közötti bántalmazási
ügyben, úgy ne féljen segítséget kérni,
és keresse meg bizalommal Chrenkó
Marianna vezető-főtanácsost. Szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy a
bántalmazást senkinek sem kell eltűrnie, és senki sem érdemli azt meg.
Ne hagyja magát! - sem zsarolni,
sem befolyásolni, sem megfélemlíteni,
inkább kérjen tanácsot, támogatást,
segítséget. A következőkben igyekszünk támpontokat adni azok számára
akik, ebbe a körbe tartoznak, és úgy
döntenek, hogy tovább nem tűrnek, és
segítséget kérnek.
A bántalmazott továbbra is jogosult
a tartásra, a közös lakóhelyen tartózkodásra, akkor, ha a szívességi lakáshasználaton kívül egyéb tartózkodási
jogcímmel rendelkezik, vagy a bántalmazóval közös gyermekét neveli.
A család és a gyermekek védelmét
szolgáló szociális intézményrendszer
és szolgáltatások;
Átmeneti otthonok (Családok átmeneti otthona, Gyermekek átmeneti otthona), hajléktalanszállók, családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat, család- és
gyermekjóléti központ, gyámhatóság,
polgármesteri hivatalok szociális irodái, áldozatvédelmi szervek stb.
Figyelem: azonnali segítség kérhető az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálaton keresztül a

nap 24 órájában az ingyenesen hívható 06-80-20-55-20 telefonszámon. A
krízisközponttal közvetlen e-mailes
kapcsolat is felvehető az okit@csbo.
hu e-mail címen keresztül. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) szolgáltatásainak
elsőrendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak és szükség
esetén gondoskodjon az elhelyezésükről. Amennyiben – egyéb segítő
lehetőségek helyett – elhelyezés válik
szükségessé, úgy a titkos intézményként működő krízisközpontokban 4
hetes elhelyezésre van mód, amely
időtartam indokolt esetben, maximum
további 4 héttel meghosszabbítható.
Az ellátás díjtalan, a gondozás során
a krízisközpont szakemberei segítik a
rászorulót a probléma hosszabb távú,
biztonságos megoldásában.
Igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatások, érdekérvényesítés elősegítése, azonnali pénzügyi segély,
áldozati státusz igazolása, tanúgondozás, védett szálláshely biztosítása,
tájékoztatás, jogi tanácsadás, érzelmi
segítség és egyéb segítséget nyújt a sérelem rendezéséhez.
Jogi (áldozatvédelem): Rendőrkapitányság, 2030. Érd, Alsó u. 4. (Tel.:
06 23 427 410) szám, általános segélyhívó: 112; központi:
Általános segítés (tanácsadás)
Család- és Gyermekjóléti Központ
székhelye: 2030 Érd, Rómer Flóris tér
1., Telefonszám:06-23-746-983

Egészségügyi ellátás: Dr. Romics
László Egészségügyi Szakorvosi
Rendelőintézet: 2030. Érd, Felső u.
39-41. szám, központi telefonszám: 06
23 365 232
Pszichológiai: család- és gyermekjóléti központokon, illetve család- és
gyermekjóléti szolgálatokon keresztül.
Kiemelt segélyvonalak, információk bántalmazottaknak (ingyenesen hívható számok):
Áldozatsegítő vonal: 06 80 225 225
Segélyvonal bántalmazott nőknek
és gyermekeknek (NaNe Egyesület)
06 80 505 101 -www.nane.hu
Ökumenikus Segélyszervezet honlapja a kapcsolati erőszak formáiról,
megelőzéséről: www.segelyszervezet.
hu/veddeszre
Eszter Ambulancia, a szexuális erőszak áldozatainak lelki felépüléséért:
06 1 466 9872 www.eszteralapitvany.
hu
Nők joga honlap: www.nokjoga.hu
Országos Rendőr-főkapitányság:
107,112, 1/443-5500, www.police.hu
ORFK Telefontanú (bűncselekmények bejelentése): 06 80 555 111,
www.police.hu/megelozes/telefontanu
Patent Egyesület jogsegélyszolgálata: 06 70 252 5254 (szerda: 16-18,
csütörtök: 10-12 óráig) www.patent.
org.hu
Segélyvonal a szexuális erőszak áldozatainak: (KERET Koalíció segélyvonala): 06-30-982-5469 www.keretkoalicio.blogspot.com
Stop- férﬁerőszak információs vonal
(férﬁaknak, akik saját életükben vagy
társadalmi szinten tenni szeretnének
a nők és gyermekek elleni erőszak ellen): 06 1 344 3802 (csütörtökönként
18-22 óra között) www.stop-ferﬁeroszak.hu
További segélytelefonszámok:
Alfa Szövetség, válság- vagy titkolt
terheseknek: 06 30 922 6775 (08-20ig) www.alfaszovetseg.hu

Civil élet
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Csellengők, eltűntek nyomában: 06
1 438 0858
Délután, középkorú és idős emberek
Lelki segély szolgálata: 06 80 200 866
(minden nap 18-21 óráig) www.delutan.hu
Drog-Stop: 06 80 505 678 (éjjel-nappal) www.drog-stop.hu
Gólyahír Egyesület a várandós
anyákért és gyermekeikért: 06 80 203
923 www.golyahiregyesulet.hu
GYITOSZ (Magyar Gyermek és
Ifjúsági Telefonos Lelki segély Szol-

gálatok Országos Szövetsége) www.
ifjusagi-lelkisegely.hu
Kék Vonal Ifjúsági és Gyerektelefon és Internet Helpline: 116-111
(előtag és körzetszám nélkül hívható
bárhonnan Magyarország területén,
éjjel-nappal)
Eltűnt Gyerekek Segélyvonala: 116000 Online konzultáció biztonságos
web felületen: kek-vonal.hu/EMIL és
kek-vonal.hu/chat
Gyerekjogi tanácsadás: kek-vonal.
hu/gyerekjogasz, www.kek-vonal.hu

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok: 06 80 505 505 vagy 116-123 (éjjel-nappal) www.sos505.hu
Magyar Máltai Szeretetszolgálat: 06
1 391 4700 vagy 06 1 391 4704 www.
maltai.hu
Magyar Vöröskereszt: 06 1 374 1300
Menhely Alapítvány, hajléktalanoknak: 06 1 338 4186 www.menhely.hu
Ökumenikus Segélyszervezet: 06 1
208 4932 vagy 06 1 208 4933 www.
segelyszervezet.hu
Önkormányzat

Fúvósélet 2020 tavasz

Zenekarunk életében ismét fontos,
büszkeségre okot adó esemény történt.
2020. február 17-én kaptuk az alábbi
hírt Ambrus András sajtófőnök úrtól,
a Pest Megyei Önkormányzati Hivataltól:
„Tisztelt Zenekar! Örömmel értesítem Önöket, hogy a Megyei Értéktár
Bizottság egyhangúlag támogatta,
hogy a Sóskúti Fúvószenei Egyesület
a Pest Megyei Értéktár része legyen.”
A Sóskúti Ifjúsági Zenekar a Pest
megyei német és szlovák nemzetiségi
kultúra ápolója, hagyományőrzőjeként
nyerte el ezt a rangos elismerést.
Egyesületünk és zenekarunk nevében ezúton köszönjük azoknak a tá-

mogatóinknak a munkáját, akik részt
vállaltak e rangos elismerés kivívásában, de ugyanígy köszönet illeti

minden tagunkat is, hiszen munkájuk nélkül nem valósulhatott volna
meg életünknek ez a szép fejezete.
Köszönjük továbbá a Pest Megyei
Értéktár Bizottságnak is, hogy méltónak találtak minket erre a kitüntető
címre!
Tagjaink nevében ígérhetem, hogy
további munkánkkal igyekszünk
megszolgálni ezt az elismerést és mint
ahogy múltban, úgy a jövőben is törekedni fogunk arra, hogy Sóskút község jóhírét vihessük magunkkal hazánk és a nagyvilág minden tájára.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tervezett tavaszi koncertünk, az idén sajnálatosan elmarad.
Kaszás Sándor

A Sóskúti Fúvószenei Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak,
akik jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk célkitűzéseinek támogatására a
Sóskúti Ifjúsági Zenekar számára ajánlották fel!
Örömmel jelenthetjük, hogy a befolyt összeg nagysága:
541 518 Forint volt,
amelyet egyesületünk a zenekar fenntartására, valamint
rendezvényeink lebonyolítására fordít.
Köszönjük, hogy segítenek céljaink elérésében, kérjük önöket,
hogy a jövőben is támogassák a Sóskúti Fúvószenei Egyesületet!

Adószámunk: 18683655-1-13
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Információk

Kormányablakok
működése
Kérjük, az állampolgárok személyesen csak szükség esetén
és csak időpontfoglalással, de
inkább interneten intézzék az
ügyeket!
A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezetnek be a koronavírus-fertőzés
terjedésének mérséklése érdekében
a kormányhivatalok. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a
lehető legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre. Az ügyfélszolgálatokon történő személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés
kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhető.
Az operatív törzs arra kéri a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy lehetőség szerint időpontfoglalással menjenek ügyet intézni,
e nélkül csak rendkívül indokolt
esetben keressék fel személyesen a
kormányablakokat. A kormányablakok hétfőn nyitják meg az új foglalható időpontokat, ezzel párhuzamosan kevesebb olyan ügyfelet tudnak
majd fogadni, akik időpontfoglalás
nélkül érkeznek. Időpont ügyfélkapuval az idopontfoglalo.kh.gov.hu
oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818
ingyenesen hívható telefonszámon
foglalható.
A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát. Kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyféltereken
kívül, egymástól kellő távolságot
tartva várják meg, amíg sorra kerülnek.
Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni a kormányablakokban, okmányirodákban, illetve

a postán vagy a kézbesítőtől, hanem
levélküldeményként a postaládába
kézbesítik azokat.
A Pest Megyei Kormányhivatal
az operatív törzs intézkedéseivel,
javaslataival összhangban látja el
feladatát.
Felhívjuk az ügyfelek ﬁgyelmét,
hogy a 2020. március 12-t követően lejáró, a magyar állampolgárok
Magyarország területén hatályos
valamennyi hivatalos okmánya a
veszélyhelyzet megszűnését követő
15 napig érvényes. Az okmányok
megújítására jelenleg tehát nincs
szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a
lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra
van szükségük, lejárt okmányaikat
meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.
Javasoljuk, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok
elsősorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhető online
ügyintézési lehetőségeket vegyék
igénybe. A leggyakoribb 750 ügykörben elérhető az elektronikus
ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy
telefonos azonosítással történik),
továbbá valamennyi ügyben lehetőség van a kérelem benyújtására
ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén
ügyfélkapus azonosítás szükséges).
Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai
úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a
kormanyhivatal.hu oldalt, valamint
hívják az ingyenesen hívható 1818
Kormányzati Ügyfélvonalat.

Húsvét
Ünnepek ünnepe,
megváltás csodája,
Út nyílott számunkra
mennyek országába.
Jézus nyitott ajtót
szenvedése által,
Golgota járással,
Kereszt hordozással.
Példát adott nekünk
hogyan kell szeretni,
Képes volt érettünk
Keresztfán meghalni.
Szeretet ereje
mindörökké áldott,
Hassa át szívünket,
s az egész világot.
2020.
Tormássy Erzsébet
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Családfagyökerek és identitástudat
Az ember életében elérkezik az az idő, amikor egyre többet
szeretne megtudni őseiről. Szeretné tudni, honnan, hogyan
és miért kerültek a szépapái, ükapái, vagy dédapái Sóskútra. Kiknek köszönheti genetikai örökségét és azokat a kulturális szokásokat, hagyományokat, amelyek generációkon
keresztül öröklődtek a családjában, színesítették az életét és
észrevétlenül alakították az identitástudatát.
Az internet világa megkönnyíti a családfakutatást. A rohamosan fejlődő és változó mindennapokban a múlt értékeinek
megőrzése egyre fontosabb feladattá válik. Az értékőrzésre
sok nagyszerű példát láthatunk a nagyvilágban és hazánk
számtalan településén is.
A Sóskúti Szlovák Önkormányzat által megalapított
Szlovák Klub az ősök emlékének, hagyományainak és kulturális szokásainak megőrzését, az identitás továbbvitelét
tűzte ki céljának. A jelenlegi 60-70-80 éves korosztály az,
akinek természetes dolog volt a kétnyelviség a családban,
vagyis szlovákul és magyarul is beszéltek. Az is természetes volt, hogy a nagyszülők szlovák népviseletben jártak
hétköznap és ünnepnap egyaránt. Ez a korosztály az, amely
sok, értékes élmény birtokában van az elmúlt több, mint
fél évszázaddal kapcsolatban. Ezeket a meglévő kincseket
szeretnénk összegyűjteni, megosztani és örökségül hagyni
az utódoknak.
A Szlovák Klub első összejövetelét február végén tartotta
meg ott, ahol elődeink vidám bálokban az akkori sóskúti
rezes banda zenéjére ropták a táncot. A Vendi kocsma hangulatos tánctermét Pátrovits Zsolt bocsátotta rendelkezésünkre, hálás köszönet érte!
A klubfoglalkozás első részében gyertyát gyújtottunk és
korabeli fényképeket vetítettünk a végtelenül szorgos és
dolgos őseink emlékére. Boldogan fedeztük fel nagyszüleinket, szüleinket az egykori, eddig még nem látott lakodalmas és egyéb csoportképeken. Patocskai Nikolett szlovák
önkormányzati elnök köszöntő szavai után a megemlékezés
történelmi áttekintéssel folytatódott. Ábel Julika érdekes,
új ismereteket nyújtó előadásából megtudtuk, miért, mikor,
honnan és hogyan kerültek Sóskútra a szlovák családok.
Arra is választ kaptunk, kik éltek itt a szlovákok betelepülése előtt. Mráz Gabriella őseiről szóló fényképes vetítése

mintegy aláfestette, megerősítette az elhangzottakat.
A ﬁnom kapusztnyík- és édes sütemények kóstolgatása
közben megbeszéltük az egész évre szóló terveinket, programjainkat. A fentebb említett célok megvalósítása érdekében havonta egy alkalommal találkozunk.
A Szlovák Klub minden érdeklődő számára nyitott, aki
céljainkkal azonosulni tud, és azok megvalósításhoz tudását, munkáját tudja adni. Kérjük, hogy a csatlakozási szándékát Mráz Gabriellánál szíveskedjen jelezni a 348-082
telefonszámon!
Mráz Gabriella

CÉGÜNK MUNKATÁRSAKAT KERES
A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA
Kereskedelmi asszisztens
Feladat: Értékesítés munkájának támogatása: vevői
kérések kezelése, ajánlatok előkészítése, megrendelés-,
szerződésnyilvántartás, kereskedelemmel összefüggő
egyéb feladatok ellátása.
Recepciós
Feladat: Általános recepciós tevékenységek: bejövő
telefonhívások fogadása, adatrögzítés, iratrendezés,
iktatás, archiválás, posta kezelése, vendégek fogadása.
Amit kínálunk: Betanítás, képzések, versenyképes
jövedelem, cafeteria, bejárási támogatás, modern
munkakörnyezet.
Munkavégzés helye: Sóskút, Ipari Park 3508/65 hrsz.
(M7-es autópálya mellett)
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Jelentkezéseket a következő címre várjuk:
nikolettgyebrovszky@szenzortechnika.hu
www.szenzortechnika.hu
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Az óvodában történt

Félkrajcár Alapítvány a sóskúti óvodásokért
Óvodánk alapítványa – a Félkrajcár
Alapítvány – hálásan köszöni azoknak, akik adójuk egy százalékát az
eddigi években is nekünk adták. A
Sóskúti Híradóban és a közösségi oldalakon folyamatosan beszámolunk
aktív tevékenységünkről.
Kövessenek minket 2020-ban is!

Alapítványunk célja

Alapítványunk tevékenysége

A sóskúti óvoda eszközbeszerzéssel és
rendezvényszervezéssel történő támogatása, a gyermekek óvodai nevelésének magasabb szinten való biztosítása.

Az óvoda működtetéséhez szükséges
tárgyi eszközök beszerzése, felújítása. A gyermekek számára játékok és
készségfejlesztő eszközök beszerzése.

Óvodai beiratkozás
Tisztelettel értesítem a kedves szülőket, hogy a köznevelési törvény
értelmében óvodai felvételi jelentkezést hirdetünk meg a 2020/2021-es
nevelési évre.

Az óvodai jelentkezés időpontja
2020. április 27. hétfő 7.30-tól
13.00 óráig
2020. április 28. kedd 7.30-tól
13.00 óráig
2020. április 29. szerda 14.30-tól
17.30 óráig
2020. április 30. csütörtök 7.00-től
8.00 óráig
Az óvodába az a gyermek vehető
fel, aki a harmadik életévét betöltötte. Be kell íratni minden gyermeket,
aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3.
életévét, ugyanis a nevelési év kezdőnapjától 2020. szeptember 1-jétől
legalább napi 4 órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.

A jelentkezéskor be kell mutatni
• a gyermek részére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat
• a gyermek TAJ kártyáját
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonatát
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat
• a gyermek ellátásával kapcsolatos szakértői dokumentumokat
Beiratkozásnál mindkét szülő
megjelenése szükséges!
Az óvodába járási kötelezettség
alóli felmentést május 25-ig kell a
szülőknek az Oktatási Hivatal részére benyújtani!
A felmerülő kérdésekre szívesen
adunk tájékoztatást az óvoda nyitvatartási idejében!
Kovács Károlyné
intézményvezető

Köszönjük, hogy idén is támogat
minket!
Az alapítvány kuratóriuma
és a sóskúti óvodás gyerekek

Az óvodában történt
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Február az óvodában
Családdal Együtt Példával
Program (CSEPP) mesés percei
Immár harmadik alkalommal kapcsolódtunk a CSEPP – projekthez, melynek gerincét a gyermekek érdeklődésének, életkori sajátosságainak és egyéni
képességeiknek megfelelő tevékenységek köré szervezik. A komplex művészeti eszközök széles felhasználásával, mely folyamatban a pedagógusok,
gyermekek, szülők aktív részvételére
számítanak, lehetőséget teremtve ezzel
a gyermekek személyiségfejlesztésén,
ismereteinek elmélyítésén túl a család-óvoda kapcsolatának elmélyítésére, a bizalom megalapozására.

Ebben az évben febr. 5-7. között
meséltek délelőtt és délután is a lelkes
szülők. Minden nap örömmel fogadták a gyerekek „vendég” mesemondókat, s büszkék voltak azok, csöppségek, akiknek az anyukája ilyen
odaﬁgyeléssel, kedvességgel ajándékozta meg csoportjukat. A szülőkre
bíztuk a meseválasztást, s legtöbbször
gyermekük kedvenc, vagy az éppen őt
foglalkoztató témájú mesét választották. A humoros, az elgondolkodtató és
a szívet melengető témák mind megkapó élményhez juttattak bennünket.
Csoportjaink bensőséges hangulatú,
odabújós, csendes perceket kaptak a
program ötlete által!

Alma együttes koncertje
Február 7-én a szülők támogatásával
minden ovis részt vehetett az iskolá-

ban megszervezett Alma koncerten.
A együttes tagjainak közvetlen, gyerekközpontú, bolondos egyénisége
egyből táncra perdítette a kicsiket és
a nagyokat egyaránt! Így kellő megalapozással megkezdhettük farsangi
készülődéseinket!

Lovagi torna
Farsangi hetünket az iskolában megrendezett Lovagi tornán való részvétel
gazdagította. A nagycsoportos gyerekek drukkolhattak a versenyzőknek,
hogy bekötött szemmel sikerüljön a
karikát feltűzni a botra, vagy gólya-

Farsang
Derűs farsangi hangulat költözött a
Dimbes-dombos Óvodába, ahol délelőtt a gyerekek és az óvoda dolgozói
is színes jelmezekbe bújtak. Mese- és
szuperhősök, tündérek, cicák, méhecskék, katicák, orvosok, királykisasszonyok lepték el február 13-án, csütörtökön délelőtt az óvodát! A gyerekek
már hetek óta nagy-nagy izgalommal
készültek. Minden nap lelkesen mesélték, hogy milyen lesz a jelmezük, épp
mely darabját készíti otthon a család.
Az óvodába belépve a farsangi jókedvet egyrészről a mókás dekorációk,
illetve a termekből kiszűrődő vidám
dalok adták meg. Már reggel nagy volt
a sürgés-forgás az öltözőben, mivel a

lábakon a „mocsarat” megjárni és a
sárkány mind a hét fejét levágni. Az
ovisok boldogan kapcsolódtak be a
sárkány kikísérésébe, a gólyalábak
kipróbálásába, és volt egy bátor lovag
is közülük, aki vállalkozott egy próbát
kiállni! Köszönjük a meghívást és a
sok-sok luﬁt, melyet ajándékba kaptunk!

Színházlátogatás és Tavaszvárás
az ovisokkal

szülők lelkesen öltöztették gyermekeiket a látványosabbnál-látványosabb
jelmezekbe, hogy azokban tudják köszönteni pajtásukat és az óvónéniket
a terem ajtajában. A gyerekeknek nagyon tetszett, hogy egész délelőtt különleges ruhákban lehettek!
Farsang napján mulatságot rendeztünk, ahol egész napos tánccal, evéssel – ivással, vidám sorversenyekkelés vicces feladatokkal színesítettük
ezt az emlékezetes napot!

Ebben a hónapban újra indultak az
érdi Szepesi Gyula Művelődési Központba tett látogatásaink a Micimackó
Színház keretein belül. Elsőként a
még telet idéző Holle anyó című zenés
előadást tekintettük meg a Szép Ernő
Színház mesejátékában. Mely mese
átdolgozása az eredetinek, itt Lotti a
mostohalány a szorgalmas, Berta pedig az irigy és lusta.
Február utolsó előtti napján az óvoda udvarán csörgőkkel, dobokkal, sípokkal és énekszóval álltuk körbe a
tüzet, hiszen erős hangokkal űzhetjük
el a telet, a hideget és újult erővel várjuk a tavaszt!!!
Éva néni (katica csoport)
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Múltidéző

Régi idők zenéjének hangjai
Régi, beporosodott zongora billentyűinek megszólaltatásához hasonlítanak gondolataim.
Eszembe jutnak a fergeteges farsangi bálok, jelmezek,
táncok, játékok. Húsvét hétfők, mikor a régi társaság tagjai
az Öreghegy „Szép Ilonka„ völgyébe vonultak-vonultunk
el a locsolás- locsolók elől, és a majálisok, egyéb közös öszszejövetelek. Nevetős, vidám alkalmak.
Baráti társaim gyermekei már serdülő, majd felnőtt korban voltak, tehát ők élték saját életüket.
Ezért mi is élhettük sajátunkat.
Jó néhány nőből álló társammal, gyakran mentünk kirándulni (pletyka partizni). Útra keltünk a Malom melletti kis
erdőből, és elmentünk a Barátház felett lévő fenyvesbe. Vízmosásokon másztunk át, közben ﬁgyeltük az oldalukba vájt
róka barlangokat (nappal rókát nem láttunk). Felmásztunk
az erdőben ácsolt vadász lesekre, onnan gyönyörködtünk
a tájban. Hazafelé ibolyát szedtünk, jó néhány csokorral,
ismerőseinknek, magunknak. Felmentünk a Pap hegyre is
megnézni a tavaszi héricsek, kökörcsinek virágzását. Kellő
időben az öreghegy megfelelő lankáin török szegfű csokrokat szedtünk. Ez nem a hivatalos neve, de mi így neveztük. Elmentünk levendulát szedni. Szerettük ősszel járni a
falu tájait, csodálni a fák, bokrok őszi színeit. Késő ősszel

csipkebogyót szedni, hazavinni. Így télire a jól előkészített
tea alapunk is megvolt. Téli, havas időben is szerettünk kirándulni. Kokas dombra felmászva a kőbánya feletti fenyvesig sétálni. Jókat nevetni azokon, kik hóborította talajon
becsúsztak egy mély gödörbe, így csak félig látszottak ki.
Minden idős korosztálynak meg vannak „a zongorabillentyűs” dallamai. Kiknek, ha szőlőskertjük volt, mára már jó
emlék lett, metszeni, kötözni, kapálni, permetezni, szüretelni.
Gyümölcsöt szedni, eladni, befőzni, tartósítani. Gyerekeket
felnevelni. Büszkén végiggondolni, hogy ereinek teljében,
dolgozóként, pénzkeresőként, még mennyi mindent tudtak,
tudtunk elvégezni. Sokunk felett elszállt az idő. Ha életünket
egy hegynek képzeljük, a csúcsra feljutás sem könnyű: ovis,
iskolás kor, viszonzatlan, viszonzott szerelmek. Hegytetőn állva, teljesnek érezzük magunkat. Persze, fent állva is követtünk
el hibákat, nem csak örömteli dolgokat. Lefele jövet gondolkozunk életünk eseményein. A hegy alja felé előjönnek a bajok, kórságok. Ezeket nem érdemes folyamatosan emlegetni,
rágódni rajtuk, ettől nem múlnak el.
Akkor lehet békés, idős korunk, ha a billentyűkből szép
dallamok szólnak. Fejünkben is a szép, örömteli emlékek
jönnek elő, örülni tudunk az életnek.
Farkas Magdi

Formáld a világot
Az elmúlt év végén Budapesten rendezték meg a 19. számítógépversenyt,
amelynek kilenc díjazott pályaműve
közé bekerült a 2018 évi nyertes csapat, a Molnár gyerekek „Okosbot” találmánya is.
A zsűri nagyra értékelte azokat a
pályaműveket, amelyek a társadalmi
egyenlőtlenség, illetve a hátrányos helyzetűek mindennapos problémáira kere-

sik a válaszokat. A társadalmi felelősségvállalás egy jeles példáját mutatja az
Okosbottal nevező csapat munkája. A
megoldás az elmúlt évtized technológiai
vívmányait felhasználva teszi elérhetővé a vakok és gyengén látók számára
azokat az információkat, amelyek eddig
nem voltak elérhetők emberi segítség
nélkül. A „kiberkar” így fényerő- és színérzékelést a radarok elvén működő leg-

inkább a gépkocsiknál használt parkoló
radarral összehasonlítható távolságmérést biztosítja. A zsűri arra ösztönözte
az alkotókat, hogy vegyék fel a kapcsolatot az érintett társadalmi szereplőkkel
és tapasztalataikat építsék be a fejlesztés
további fázisaihoz.
A Formáld át a világot számítógépes verseny a ﬁatalokat kreatív eszközhasználatra ösztönözte, nyilvános
bemutatkozási lehetőséget teremtve
az iskolai keretektől függetlenül. A
beérkező műveket művészekből, animációs ﬁlmesekből, korábbi versenyzőkből, az IT és a Microsoft képviselőiből összeállított zsűri bírálta el. A
legjobbnak ítélt alkotásokat az Új Budapest Galériában, valamint a Bálna
Budapest épületében rendezett kiállításokon mutatták be.
Tüdős Anna
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TRÉNING
A NĒI
TÚLSÚLYRÓL, 2020.04.04.
MÁSKÉPP
10.00-18.00
Egynapos tréning a nēket érintē túlsúly valódi okainak
ismertetésérēl és hatékony, gyakorlati módszerek átadásáról.
A tanfolyam anyaga a biologika, a germán új medicina,
a recall healing, a hagyományos kínai orvoslás, a shiatsuterápia ismereteibēl és saját megtapasztalásokból került
összeállításra. Fókuszban a szemléletváltoztatás
és a megértés.
Ha elhatároztad, hogy változtatsz a hozzáállásodon a témában,
Szeretettel várlak! A tanfolyamnak nem elēfeltétele a túlsúly.
Tréner: Pákh Ildikó Csilla
Alternatív mozgás-, és masszázsterapeuta, gyógymasszēr,
korrektív tréner, biologika konzulens
Ár: 20.000Ft/fē
További információ és jelentkezés:
+36702603549
pokhalofalmaszas@gmail.com

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

