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Tisztelt Ügyfelek!
A Községháza a Kormány által 2020.
november 4-én idén ismételten elrendelt
veszélyhelyzet miatt, közegészségügyi
érdekből felkéri a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy az ügyeiket elsősorban telefonon,
e-mailben és ügyfélkapun szíveskedjenek intézni. Kizárólag olyan ügyek
intézése miatt keressék fel a hivatalt
személyesen, amelyek elengedhetetlen
feltétele a személyes megjelenés (ilyen
ügyek például: anyakönyvi ügyek, szociális ügyek stb.)
Kérjük, hogy előzetesen keressék az
ügyintézőket telefonon, ha személyesen kívánnak ügyet intézni és kérjenek időpontot, kivéve halaszthatatlan
ügyekben, ezeket személyesen ügyfélfogadási időben előzetes bejelentkezés
nélkül intézhetik.
Kérjük, hogy csak indokolt esetben
érkezzenek kísérővel és a 1,5 m távolságot tartsák be. Amennyiben ügyiratot kívánnak leadni, azt megtehetik
ügyfélfogadási időben, személyesen.
Kérjük, hogy óvodai, iskolai étkezések beﬁzetéseit amennyiben van rá
mód, átutalással ﬁzessék meg. Ezzel
kapcsolatban a penzugy@soskut.hu
e-mail címen érdeklődhetnek.
Ha személyesen keresik fel a hivatalt, viseljenek maszkot és használják

a kézfertőtlenítőt, az ajtónál kopogjanak be és várják meg az ügyintézőt.
A közös hivatal sóskúti telephelyén
dolgozó munkatársai a veszélyhelyzet
idején Pusztazámoron nem tartanak
ügyfélfogadást.
Kérjük, hogy az ügyfélfogadási időt
szíveskedjenek betartani!
Ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal
nem fogad ügyfeleket!

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9-12:00
Szerda: 9-12:00
Péntek: 9-12:00

A Hivatal munkatársainak
elérhetőségei:
Dr. Újházi Miklós jegyző
E-mail cím: jegyzo@soskut.hu
Telefon: 23-560-565
Kondrát Zita aljegyző
Kereskedelmi tevékenység, ipari tevékenység, birtokvédelem
E-mail: aljegyzo@soskut.hu, engedelyezes@soskut.hu
Tel: 23-560-560

Kocsis Nóra
Titkárság
E-mail: titkarsag@soskut.hu
Tel: 23-560-560,
Szimandlné Szolnoki Gabriella
Népesség nyilvántartás (lakcímbejelentés, házszám igénylés, házszám-hrsz. azonossági igazolás, sírhelyek megváltása
E-mail: ugyfelszolgalat@soskut.hu
Tel: 23-560-561
Velegi Ágnes
Anyakönyvi, hagyatéki ügyek, termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések kifüggesztése
E-mail: anyakonyv@soskut.hu
Tel: 23-560-561
Geng Jánosné
Adóügyek (iparűzési adó, telekadó,
gépjárműadó, építményadó)
Telefon: 23-560-564
E-mail: ado@soskut.hu
Chrenkó Marianna
Szociális ügyek
Telefon: 23-560-563
E-mail: szocialis@soskut.hu
Gazdasági Iroda
Faragó Péterné gazdálkodási előadó
Karácsony Zsuzsanna pénzügyi előadó
Telefon: 23-560-567, 23-560-569
E-mail: penzugy@soskut.hu
Önkormányzat

Önkormányzati hírek

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Sóskút
községben 2020. november 27. és december 1. között
tüdőszűrés lesz.
A tüdőszűrés helye: Sóskút, Rendelő köz 1. Egészségház
A tüdőszűrés időpontjai:
November 27. péntek:
8.00–18.00
November 30. hétfő:
8.00–18.00
December 1. kedd:
8.00–18.00
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy
alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által
országosan elrendelt összeg. A beﬁzetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.
A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek a vizsgálat természetesen
ingyenes. A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más
tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolást!

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
Szabó Kálmán – Dalmadi Enikő

Újszülöttek:
Szimandl Miarbell Veronika
született: 2020.október 7. édesanyja: Frank Zsóﬁa

Halálesetek:
Huri Pál (1937)
Orgona Józsefné szül.: Kámány Erzsébet (1949)
Wolf Zoltán (1956)
Kovács Dezsőné szül.: Kolozsi Erzsébet (1969)
Restás József (1959)

XVIII. évfolyam 9. szám
2020. november

3

Sóskúti Híradó – 2020/9

Tisztelt Sóskúti
Lakosok!
A veszélyhelyzettel elrendelt és azóta hatályba lépett kormányrendeletekkel összefüggő helyi intézkedésekkel kapcsolatban kérjük, hogy kövessék az önkormányzat weboldalán található helyi híreket www.soskut.hu, illetve az
önkormányzat facebook oldalát.
Önkormányzat

Andreetti tornaterme 2020
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázat
„Iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése” című projektre
pályázott az Érdi Tankerületi Központ.
A megvalósítás helyszíne az Andreetti Károly Általános
Iskola és Művészeti Iskola, 2038 Sóskút, Tulipán utca 9.
A célunk az volt, hogy a mindennapos testnevelés keretében tanulóink egészséges testi és lelki fejlődését maradéktalanul biztosítani tudjuk.
A kiírás kódszáma: MFP-ITF/2020.
Az eredmény: sikerült és nyertünk!
A pályázati nyeremény összeg: 33 728 761 Ft
Nagyon köszönöm az Érdi Tankerületi Központ vezetőjének és kollégáinak, valamint az iskola vezetőségének a munkáját és mindenki támogatását, aki hitt a siker elérésében.
Örüljenek velünk!
Az Andreetti Iskola tantestülete és diáksága nevében:
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

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: Pusztay Sándor 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. Címlapkép: Mátrai Sándor
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Önkormányzati határozatok
Készült Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020. október
16-i ülésén hozott határozatokból
73/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szennyvízberuházás során
az állami útkezelő által előírt és hatósági engedélyben rögzített kötelezettség
teljesítése érdekében a Sóskút, 8104. j.
út csatorna nyomvonal javítása, félpályás kopóréteg csere, a 8104. és 81107
jelű utakon a burkolat és kopóréteg csere tárgyában kiírt ajánlatkérést eredményesnek nyilvánítja. A nyertes ajánlattevő a PUHI-Tárnok Út- és Mélyépítő
Kft., a bruttó vállalási ár 30.511.543 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére,
az egyéb kapcsolódó intézkedések megtételére, szükség esetén műszaki ellenőr
megbízására.
Tekintettel arra, hogy a tárgyi felújítás a szennyvízberuházás hatósági engedélyeiben és az annak során kiadott
állami közútkezelői hozzájárulásokban
feltételként rögzített része, a képviselő-testület felkéri a víziközmű társulatot, hogy a szükséges összeget bocsássa
az önkormányzat rendelkezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
74/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Konténer
Hungária Kft (2030 Érd, Fiastyúk utca
7.) árajánlatát az iskolai tornaszertárhoz
két db irodakonténerre, helyszínre szállítással és összeszereléssel. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének terhére 5.000.000 Ft-ot
biztosít a konténerek beszerzésére és felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
75/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezésének az elnevezések megváltoztatásának

és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 9/2014. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet alapján a 063/24.
hrsz-ú kivett magánutat Bródy Imre
utcának nevezi el. A képviselő-testület
utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szükség szerint
Felelős: jegyző
76/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Ösztöndíjról
szóló 3/2019. (II.27.) szóló önkormányzati rendelet alapján 15.000 Ft ösztöndíjban részesíti Benyiczki Tamást latin
Országos Ifjúsági Bajnokságon elért 3.
helyezéséért és 15.000 Ft ösztöndíjban
részesíti Benyiczki Balázst Gyermek
Közép-haladó latin táncversenyen elért 4. helyezéséért, valamint 15.000 Ft
ösztöndíjban részesíti Masason Antal
Zoltánt orosz nyelvű és kulturális versenyen elért országos 1. helyezéséért.
A képviselő-test ület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
77/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete tekintettel a 31/2020 (VII.9.)
sz. határozatra a Szárnyaló Lovassport
Egyesület által helyi civil szervezetek
támogatására benyújtott kérelmet elbírálta és az egyesület 2020. évi rendezvényeit: Rénszarvas Kupa (2020. november 28.) és Nyílt lovas napok (2020.
novembertől-decemberig) 100.000 Fttal támogatja.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére és
a szükséges intézkedések megtételére.
78/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020.
évi költségvetésének terhére 2,5 millió
forintos keretösszeget különít el a Kúria
épülete fűtésének megoldására. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

79/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért a következőkben felsorolt helyszínekre történő
köztéri kamera telepítésével:
Főbb útvonalak:
Petőﬁ u. 124. (Érd felől Szent László
sarok)
Mártírok u. vége (Biatorbágy felől.
Az általunk látott utolsó DIGI kábellel
ellátott villanyoszlopról a szeszfőzdéig
nem látna el a kamera. Kérdés a Béke u.
illetve vezeték hosszabbítás lehetősége.
Bajcsy –Zsilinszky u. 55. (Pusztazámor felől)
Temető u. vége (ipari park felől) Vezeték hosszabbítás?
Kevésbé használt bejáratok földutak
felől:
Kőszikla u. 43. ( Malom Felől)
Jókai u. 55. (Pap- hegyek és Pusztazámor felől)
Ibolya u. és az Orgona u. kereszteződés (Malom felől)
Belső területek:
Benta-híd (Telefonközpont mellett)
Szent Flórián tér (legalább 2 db.,
buszmegállók, Posta, vagy más épület)
Szabadság tér
Iskola környéke (legalább 2 db.,
Sóskút Fruct Kft. felől a pályák , játszótér felé, illetve az iskola és az óvoda
közé, itt nem láttunk DIGI kábelt csak
a Rózsa utcában.
Ezeknek a térﬁgyelő kameráknak
főleg az a feladatuk, hogy az esetleges
bűncselekményben részt vevő járművek
mozgását nyomon lehessen követni, illetve visszanézni.
80/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Biotrans Kft.
(2045 Törökbálint, külterület 0152/12.)
ajánlatát a lakossági használt sütőolaj
és zsiradék gyűjtőpont felállítására és
elszállítására.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.

Önkormányzati hírek

81/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének terhére az Andreetti
Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola diákjai és felkészítő tanárai részére
100 ezer forint támogatást nyújt az október 23-i ünnepi műsor elkészítésében
történő közreműködésért, valamint 50
ezer forint támogatást nyújt a műsorhoz
szükséges kellékek beszerzésére. A kellék beszerzésből fennmaradó összeget
maradéktalanul a műsorban szereplő
diákok honorálására kell felhasználni. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
82/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti Csernyák Péter
delegálását az iskolai Intézményi Tanácsba és új delegáltként Chrenkó Edinát nevezi meg.
83/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal,
hogy a Sóskút 8104. és 81107. jelű utak
felső kopórétegének felújítása során keletkező martaszfalt megvásárlása ügyében a polgármester keresse meg a Magyar Közút Zrt-t és kérjen árajánlatot az
anyag megvásárlására.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
84/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester kérjen árajánlatot az öreghegyi utak aszfaltozásra.
85/2020. (X.16.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelenlegi Polgárok Háza (2038 Sóskút, Fő u.
35.) helyére tervezett egészségház megépítésére vonatkozóan a polgármester
kezdeményezzen tárgyalásokat egészségügyi funkciót ellátó épület tervezésére jogosult tervezővel, egy tervezési
program összeállítása céljából.
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Készült Sóskút Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2020.
november 2-ai rendkívüli ülésén
hozott határozatokból
86/2020. (11.2.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a koronavírus járvány
elleni védekezéssel összefüggésben az
önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére 1.000.000 Ft-ot különít el
koronavírus gyorstesztek vásárlására.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
87/2020. (11.2.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sóskút, Bástya dűlő
utca (8104. j. út és Babgulyás utca közötti szakaszon 490 m hosszon) Széles
utca (8104. j. úttól 418 m hosszon) nem
terv és engedélyköteles felújítására
vonatkozó ajánlatkérést eredményesnek nyilvánítja. A benyújtott ajánlatok
alapján a nyertes ajánlattevő a PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. A bruttó
vállalási ár: Bástya dűlő: 21.610.824 Ft,
Széles utca: bruttó 16.636.729 Ft. Öszszesen: bruttó 38.247.553 Ft. A felújítás
költségeit az önkormányzat 2020-2021.
évi költségvetésének terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza
a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a szerződést
megkösse.
88/2020. (11.2.) sz.
képviselő-testületi határozat
Sóskút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a VE-DE-KŐ Kft.
árajánlatát és megrendeli a Petőﬁ Sándor u. 967. hrsz-ú közút mellett meglévő
járda felújítását az Érd irányába vezető
utca bal oldalán 977/1. és 973/1. hrsz-ú
ingatlanok között. A bruttó vállalási
ár: 3.084.449 Ft, amit az önkormányzat
2020. évi költségvetésének terhére kell
biztosítani. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
megkötésére.

König Ferenc
polgármester

dr. Újházi Miklós
jegyző

A veszélyhelyzet alatt a képviselő-testület és bizottságok hatáskörét a polgármester gyakorolja.
POLGÁRMESTERI
HATÁROZATOK
89/2020.(XI.5.) sz. határozat
Az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” pályázat benyújtásáról
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörömben
eljárva, ﬁgyelemmel a képviselő-testület
tagjainak véleményére a következőkről
rendelkezem: az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020.
évben megvalósítandó I. üteméről szóló
1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6.
pontjában foglaltak alapján közzé tett
„Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra Sóskút Község Önkormányzat
pályázatot kíván benyújtani.
Az igényelt támogatás összege:
3.000.000 Ft.
Az illegális hulladéklerakók felszámolásának előzetesen kalkulált költsége: 3.790.815 Ft. A támogatással
nem fedezett költséget – 790.815 Ftot - az Önkormányzat önerőből, saját,
szabadon felhasználható bevételeiből
biztosítja a 2020/2021. évi költségvetés
terhére.
A pályázati igénylésben szereplő,
hulladékmentesítéssel érintett, önkormányzati tulajdonú ingatlan(ok):
– belterület 267 hrsz.
– belterület 268 hrsz.
– belterület 270 hrsz.
– belterület 272 hrsz
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vagyis jelen döntés meghozatalára, a
pályázat benyújtására, a szükséges
többletköltség (önerő) biztosítására külön képviselő-testületi felhatalmazás
nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
Sóskút, 2020. november 5.

6

Sóskúti Híradó – 2020/9

90/2020.(XI.11.) sz. határozat
Elsőbbségadás tábla kihelyezéséről
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében
biztosított hatáskörömben eljárva, ﬁgyelemmel a képviselő-testület tagjainak véleményére a következőkről rendelkezem:
A közúti közlekedésről szóló 1988
évi. I. törvény, valamint a 20/1984.
(XII. 21.) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló KM rendelet alapján a Sóskút
Szent István király utca Géza utca és
Árpád utcai kereszteződéseinél 1-1 db
elsőbbségadás táblát kell kihelyezni.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vagyis jelen döntés meghozatalára, az
szükséges intézkedések megtételére
külön képviselő-testületi felhatalmazás
nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
Sóskút, 2020. november 11.
91/2020.(XI.13.) sz. határozat
Járdalap és útszegély megrendelése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel

elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, ﬁgyelemmel a képviselő-testület tagjainak véleményére a következőkről rendelkezem:
Ezúton megrendelem a Frühwald Kft.
által adott árajánlat alapján árokburkoláshoz és útjavításhoz az árajánlat
szerinti mennyiségben és egységáron a
járdalapokat és útszegélyeket összesen
bruttó 14.493.761 Ft összegben az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
terhére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vagyis jelen döntés meghozatalára, az
szükséges pénzeszközök biztosítására
és a szükséges intézkedések megtételére
külön képviselő-testületi felhatalmazás
nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
Sóskút, 2020. november 13.
92/2020.(XI.13.) sz. határozat
Vízelvezetés, kapubehajtók, útszegély
javítás és murvázás megrendelése
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kap-
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csolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4)
bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva, ﬁgyelemmel a képviselő-testület tagjainak véleményére a következőkről rendelkezem:
A VE-DE-KŐ Kft árajánlata alapján
megrendelem az alábbi munkálatokat:
Hegy utca vízelvezetés felújítása a 95.
hrsz. ingatlanon bruttó 2.220.341 Ft öszszegben, Szent István király utcai kapubehajtók felújítása bruttó 1.336.027
Ft összegben, Hegy utcában útburkolat
szegélyének javítása a 29. szám előtt, vízelvezetés kialakítása a Kőszikla u. 21.
szám előtt, murvázás a Kossuth u. 25.
szám előtt bruttó 1.104.544 Ft összegben,
valamint a Kossuth Lajos u. járda és árok
javítás a 30-36. közötti szakaszon bruttó
4.538.542 Ft összegben az önkormányzat
2020. évi költségvetésének terhére.
A 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdés rendelkezései szerint a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület
hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vagyis jelen döntés meghozatalára, a
szükséges pénzeszközök biztosítására
és a szükséges intézkedések megtételére
külön képviselő-testületi felhatalmazás
nélkül, hatáskörrel rendelkezem.
Sóskút, 2020. november 13.
König Ferenc sk
polgármester

Vírus ellen szappannal
Napjainkban a járvány kapcsán a
szokásosnál is több szó esik a kézmosásról, mint az egyik olyan fontos
eszközről, amely védelmet nyújt a
fertőzésekkel szemben.
Azonban tudnunk kell: „békeidőben” is nagy szerepe van a számos
súlyos betegség megelőzését szolgáló rendszeres kézmosásnak.
A rendszeres, alapos kézmosás
hiánya miatt kialakuló fertőzések
– köztük a hasmenés és a tüdőgyulladás – főleg a fejlődő országokban
probléma, de ez messze nincs így.
A kutatások szerint, annak ellenére,
hogy a fertőző betegségek döntő több-

sége a közvetlen ﬁzikai kontaktusra
vezethető vissza, a legfejlettebb országokban is a kívánatosnál sokkal kevesebben mosnak rendszeresen szappannal kezet. Egy, még a koronavírus
megjelenése előtt Nagy-Britanniában
végzett átfogó vizsgálatból kiderült,
hogy minden negyedik lakos a szükségesnél kevesebbszer mos kezet.
A helyes és rendszeres kézmosás kihagyhatatlan az illemhely használata,
orrfújás, takarítás, cipőtisztítás, nyers
hússal való munka, szemétlevitel, állatsimogatás után. A tömegközlekedési eszközökön, pénzhasználat, de
akár a lépcsőkorlát megérintése során

is ki vagyunk téve a baktériumok és
vírusok támadásának. Fokozottan igaz
ez a szezonális inﬂuenzajárványok és
természetesen a mostani koronavírus
járvány idején. A megbetegítő baktériumok és vírusok kivédésének leghatékonyabb és legolcsóbb módja a szappannal való alapos kézmosás.
P.S.

Civil élet
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Kultikus helyeink varázsa
Egy ókori római szerző szerint „Rossz
terv az, amin nem lehet változtatni.”
Nos, napjainkban is a gondosan elkészített tervek módosításának időszakát éljük. A sóskúti Szlovák Önkormányzat klubja célkitűzéseinek
egy részét is felülírta és a megvalósítást későbbre halasztotta az élet. A
zárt helyiségbe tervezett összejöveteleink elmaradtak és egy időre elmaradnak. Ugyanakkor előtérbe kerültek
a szabadég alatt, tisztes távolságban
megtartható programjaink mindaddig,
amíg a vírushelyzettel kapcsolatos intézkedések megengedik.
Így indultunk el október derekán
egy könnyű délutáni sétára a falu
egyik legrégebbi utcáján, a Hegy utcán
keresztül községünk kultikus helyeire: a Kálváriára, a Malomhoz és a De
Bona-házhoz. Miközben a csodálatos
és megunhatatlan tájban gyönyörködtünk, előkerültek a régi gyermek- és
ifjúkori élmények. Hiszen ezek a helyek mindannyiunk számára a szabadságot, a játszóteret, a kifogyhatatlan
történések színhelyét jelentették. A
Bara a Malomnál a nyári fürdőzésekhez a strandot nyújtotta. Egykoron a
Kálvária oldalán lévő ösvényen és a
De Bona-ház melletti kis hídon keresztül jártak az emberek gyalogosan
Öreghegybe szőlőt művelni. Különös

varázsa van annak, ha 50-60 év távlatából új információkkal bővül a múltunk és a régi faluközösség lakóiról,
rokonokról, barátokról újabb és újabb,
eddig ismeretlen történetek kerülnek
elő. A Baboluk megmászása ugyan elmaradt, helyette a vele szemben lévő,
elhagyatottságában is a patináját és
egykori tulajdonosának emlékét őrző
De Bona házat tekintettük meg.
De Bona Alajos 1876-ban egy olaszországi településen, a Piave folyó menti
Longanorében született. Olasz kőbányászokkal érkezett Sóskútra, 1907-től
munkavezetőként dolgozott a kőbányában. Az első világháborút megelőzően
azonban nem tért vissza hazájába a

többi honﬁtársával, a Bara partján lévő
házában élt a családjával. Az immáron
több mint 100 éves ház még mindig őrzi
az akkori mesteremberek munkájának
emlékét. Jó lenne, ha a továbbiakban
is megmaradna a patinája, mint Sóskút történelmének egyik értékes tárgyi
emléke! De Bona Alajos (1876-1952)
feleségével Reichardt Herminnel (18711954) és Olga lányukkal (1909-1987) a
„kápolnás” temetőben nyugszik.
A jó hangulatú kirándulásunkat a
Podszkalai (Kőszikla utcai) emlékek
felidézésével fejeztük be és azzal igénynyel, hogy folytatása következzék!
Mráz Gabriella
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Vendégségben a legboldogabb magyar faluban
A mai világunkban nagyon sokféle
felmérést végeznek az élet minden
területén. Egy ilyen felmérés, amikor
a települések életét, hangulatát, az
ott elvégzett fejlesztéseket mérik fel.
Egy ilyen elismerés a Magyarországi Falumegújítási Díj, melyet Környe
nyert el 2019-ben, így 2020-ban az
Európai Falumegújítási Díj pályázaton
képviselheti hazánkat. Mivel kíváncsi
voltam, hogy ez mit takar a hétköznapokra lefordítva, ezért vendégségbe
mentünk Beke László polgármester
úrhoz.
Róla tudni kell, hogy 2006 óta vezeti a települést, akkor még hét induló közül lett megválasztva, az utóbbi
két választásnál már elmondható róla,
hogy mind a 2014-es, mind a 2019-es
választásokon már nem volt ellenfele,
egyedül indult független jelöltként
ezért a posztért.
A megnyert díj a ma 4700 fős településnek szól, azért a fejlődésért,
melyet a 2000-es évek elejétől napjainkig értek el. Az ilyen fejlődésekben természetesen nagy részt vállal
a lakosság, a képviselő-testület és
nem utolsó sorban a polgármester.

Környén a régi épületek helyén egy új
faluközpontot alakítottak ki, melyben
a 150 éves Ybl Miklós tervei alapján
újjáépített római katolikus templom
melletti klasszicista plébánia került
felújításra, a polgármesteri hivatallal
és a művelődési házzal egyidőben.
A fejlesztés következő lépcsőjében
került sor az új óvoda és bölcsőde
megépítésére. Összesen kilenc épület lett felújítva, vagy újonnan építve,
felújításra került az orvosi rendelő és
egyéb önkormányzati feladatokat el-

látó épületek. A településen nem csak
az épületek újultak meg, hanem ezeket
az épületeket és köztereket élettel töltötték meg.
Az egyik fontos esemény a háromnapos „Nemzetiségi és Sörfesztivál”,
de ennél is fontosabb az a kulturális
élet, ami a művelődési házban zajlik.
Itt rendszeresek a színházi előadások –
évi 10-12 alkalommal – az egyéb kulturális események mellett. Polgármester
úr elmondta, hogy azok a színházak,
akikkel együttműködési megállapodá-
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suk van, az előadásokat teljes díszlet
mellett adják elő. Sokak által ismert darabokat hoznak a művelődési ház színpadára, mint a Tökéletes szerelem, Leszállás Párizsban, a Miniszter félrelép,
A kaktusz virága, vagy a Bál a Szavojban. Csak néhány név a több tucatnyi
színész közül: Fodor Zsóka, Esztergályos Cecíilia, Götz Anna, Bánfalvi Ágnes, Janza Kata, Hegyi Barbara, Détár
Enikő, vagy a férﬁak Böröndi Tamás,
Straub Dezső, Várkonyi András, Harsányi Gábor, Gergely Róbert, Csengeri
Attila. A művelődési házban és a fesztiválokon pedig olyan ismert előadók
léptek fel, mint Republik, R-GO, Varga
Feri és Balásy Betty, Szulák Andrea,
hogy csak az ismertebbeket mondjam.
Természetesen a helyi és a környező

települések amatőr együttesei is rendszeres műsort adnak. Polgármester úr
a beszélgetés során elmondta, hogy a
fejlesztéseken túl nagyon komoly öszszeget szánnak a falu kulturális életére,
hogy ezek helyben is elérhetők legyenek.
A hivatali beszélgetést az iparterületen folytattuk, hiszen az eddig
leírtakból nagyon kevés valósulhatott volna meg, ha nincs a Tatabányai-Környei közös ipari park, mely
a bevételek nagyobb részét biztosítja
az önkormányzat számára. Polgármester úr megjegyezte, hogy ettől
függetlenül a településen belül is körülbelül 1000 vállalkozás működik és
ﬁzet adót. Irigykedve néztem a BD
(Becton Dickinson Hungary Kft.)
környei gyárát, amelynek akár Sós-

kút is lehetne gazdája, hiszen Környe
előtt Sóskúton szerettek volna gyárat
építeni, csak nálunk egy helyi pártvezető nem tudta voksát adni arra, hogy
épüljön, mert ő ezt a kérdést még veresegyházi párttársaival szerette volna megbeszélni. Miért mondom ezt
irigykedve? Mert a BD a nyilvános
adatok alapján több mint 44 milliárd
forint nettó árbevételt ért el a legutolsó közzétett cégadatok szerint, mivel
a beﬁzetett adó adótitoknak minősül,
ezért cég által beﬁzetett adót nem tudjuk pontosan de beszédes adat, hogy
az elmúlt évben az ipari park cégei
Környén 2 milliárd 388 millió forint
adót ﬁzettek a településeknek. (7BDhez hasonló nagy cég, melyből kettő
most kezdi a termelést és négy kisebb cég.) Azért településeknek, mert

az ipari park közös Tatabányai Ipari
Park név alatt működik, mivel a két
önkormányzat területén helyezkedik
el. Régebben az adó megosztása 7525 százalék arányban volt, most mióta Beke László a polgármester az új
tárgyalásokat követően a megosztása
60-40 százalék arányban lett megállapítva. Csak az ipari park öt legnagyobb adózója közel 225 milliárd
forint nettó árbevétel után adózik, ennek a 40 százalékát kapja Környe, ami
közel 90 milliárd utáni adóbeﬁzetést
jelent, összehasonlításképpen Sóskúton ugyanez közel 60 milliárd forint.
Kérdésemre polgármester úr elmondta, hogy az újabb és újabb lakossági
igények miatt az ipari park fejlesztése
nem állhat meg, mutatta a terveket is a
már híradásokban is hallott akkumulátor gyárral kapcsolatban és más cégeket is megnevezett, akik ide települnek.
Hely erre bőven van, mivel eredetileg
ez az ipari park adott volna helyet az
egyik legnagyobb európai autógyárnak, így még 350 hektár terület van
az ipari parkban, melyre vállalkozásokat várnak. Ez a terület a sokszorosa a
Sóskúton rendelkezésre álló területnek.
Búcsúzáskor gratuláltunk a szép eredményekhez és további fejlődést kívántunk Környe településének.
König Ferenc
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Andreettiben történt

Cselekvő hazaszeretet
Ünnepi megemlékezés az Andreettiben
Október 23-án a járványügyi
helyzet lehetőségeit ﬁgyelembe véve, ünnepi megemlékezést
tartottak az 1956-os Forradalom és szabadságharc emlékére
az Andreetti Károly Általános és
Művészeti iskolában. A megemlékezést a diákok, kollégák és szülők számára Kuzselné Schóber
Ágnes intézményvezető tartotta.
Írásunkban az elhangzott, a hazaszeretet érzését példaképként
állító beszédéből idézünk.
„Nem tudunk szándékosan, rendelésre, parancsszóra szeretni. A szeretetnek meg kell születnie bennünk. S a pillanatot, amikor megtörténik a szeretet születésének csodája, nem tudjuk beazonosítani. Egyszer csak érezzük, hogy
megtörtént, mert más színben látjuk a világot, de születésének titkát nem tudjuk megfejteni.
Szeretjük édesanyánkat, még mielőtt tudnánk, hogy mit
jelent szeretni. S ennek a szeretetnek a megtapasztalása
lesz egész életünk minden szeretetélményének meghatározó alapja.
Így tapasztaljuk meg a hazaszeretet érzését is. Kötődés
ez is.
Megfoghatatlan kötődés, ahogy Majthényi Flóra Mi a
haza? című verse fogalmazza meg.
„Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:
Ez a haza?”
Nem, gyermekem, ez csak házunk,
De amit itt körül látunk,
Merre földeink terülnek,
Merre kertjeink feküsznek:
Ez a haza!
Minden, amit a szem belát,
Itt e föld, mely kenyeret ád,
E folyók tele halakkal,
E szőlőhegyek falvakkal:
Ez a haza!

Ez a föld, mely drága nekünk,
Melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!”
Szükségünk van a hazához való kötődésre éppúgy, ahogy
a szüleinkhez, szeretteinkhez való kötődésre.
Nemzeti hőseink, így az 56-osok is többszörösen szolgálták, szolgálják a hazát.
Szolgálták egyrészt akkor, amikor bátor kiállásukkal
megmutatták, hogy ennek a népnek is van akarata. Ezért
egyesek életüket adták, mások szabadságukat, megint mások ﬁatal éveiket, de voltak, akik az előttük álló karrier lehetőségét, és sorolhatnánk áldozataikat.
És szolgálják folyamatosan azzal, hogy alkalmat adnak
az ünneplésre, arra, hogy a hazaszeretet érzése átjárjon
bennünket.
Mit is kapunk ezektől az ünnepektől?
Elsősorban küldetést.
A cselekvő hazaszeretet nyitottság.
A cselekvő hazaszeretet bátorság is.
Végül a cselekvő hazaszeretet kitartást is jelent.
A cselekvő hazaszeretet állhatatosságot vár tőlünk.
Nyitottság, bátorság és kitartás. Számunkra most ezt a
küldetést jelenti október 23-a.
Ezen a napon magunkba szívjuk a hazaszeretet példaképeinek emlékét, hogy átjárja szívünket, lelkünket az az erő,
ami példájukból fakad, s hogy elindulva a közös úton,
erejük erőnkké váljon, bátorságuk bátorságunkká váljon,
kitartásuk kitartásunkká váljon, s ha ez így történik, akkor
a hétköznapok is ünneppé válnak, mert a cselekvő hazaszeretet naponta megszületik bennük.”
P. S.

Andreettiben történt
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Fenntarthatósági Témahét az Andreettiben
Iskolánk, Öko Iskola címéhez hűen
több tevékenységgel is csatlakozott az
őszi Fenntarthatósági Témahét programjaihoz.
Környezetünk védelmét iskolaudvarunkon élő növény és állatfajok gondozásával, tanulmányozásával valósítottuk meg.
Minden osztály a tavalyi évben ültetett fáik megﬁgyelésével, legfontosabb

faji jellegek dokumentálásával, a fa közvetlen környezetének rendbetételével
tett eleget növényvédelmi feladatainak.
Madárvédelem jegyében az öko
szakkörös gyerekek által készített
madárodúk kihelyezésre kerültek, így
célul tűzhettük ki a Madárbarát Iskola
cím elnyerését is.
Hulladékunk csökkentése érdekében régi, leselejtezett könyvekből,

Andreetti
...és igen „Göncöltünk a Földért!”...
3336 kg ruha, cipő, sapka, sál, lepedő
és függöny lett a zsákokba téve!
Ismét egy szuper összefogás!
Tavasszal megismételjük!
Köszönjük mindenki támogatását,

az Andreetti diáksága nevében.
Köszönöm a DÖK csapatának és
vezetőjének a szervező munkát!
Kuzselné Schóber Ágnes

újságokból kreatív foglalkozás keretében új alkotások, díszek készültek,
így csatlakozva az Országos Könyvtári Napok „Régi könyvek új ruhában”
című projekthez is.
A Témahét során tanulóink aktív
bevonásával tettük számukra is fontossá természetünk védelmét.
Szervezők
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A zene világnapja
az Andreettiben

Yehudi Menuhin, a világhírű hegedűművész és zenei gondolkodó kezdeményezésére 1975-ben az UNESCO október 1-jét A zene világnapjává nyilvánította. Menuhin,
aki a nyugati klasszikus zeneművészet mellett szeretettel
fordult a távolabbi kultúrák, India, Kína, Japán felé is, úgy
vélte, hogy a muzsika ezerféle színe, és azok megismerése
közelebb viszi az embereket egymáshoz. „Arra szeretnék
buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Örülnék, ha
nemcsak koncerteken, rádióműsorokban szólalnának meg
régi és főként mai művek, hanem spontán megnyilvánulásként utcákon és tereken is muzsikálnának énekesek,
kórusok, jazz-zenészek és a komolyzene legjelentősebb
előadói.”
Ebben a szellemben készültünk mi, sóskúti művészeti iskolások A zene világnapjának ünneppé varázslására. Rendhagyó megoldást keresve és választva a jelenlegi szabályok
betartásával.
Roszkos Péter javaslatára választottuk Harold Arlen zeneszerző Over the Rainbow (A szivárványon túl) című művét, mely az Óz, a csodák csodája című ﬁlm betétdalaként
lett világsláger. Furulyás és fuvolás növendékekkel alkalmi
zenekart alakítottunk, melyet a következő növendékek alkottak: Cser Anna, Szloszjár Ajsa, Varga Hanga, Asztalos
Zita, Dósa Júlia, Varga Nyeste, Patocskai Luca, Veres Dóra
(furulya), Csonka Emese, Bakos Luca, Szabó Anett, Demeter Anna, Lampért Lili (fuvola).
Október 1-én, csütörtökön az 5. óra végén együtt felmentünk az első emeletre, felpakoltuk a kottatartókat, beálltunk
félkörbe. Közreműködő zenésztanár kollégáim – Bakos
Tamás (hegedű), Debreczeni Ádám (kürt), Lakos Szilárd
(harsona), Honyecz Ferenc (gitár) és jómagam – a gyerekek mögött helyezkedtek el. A kicsengetés után kitárultak
a tantermek ajtajai és rázendítettünk. Az álmélkodó gyermeki hallgatóság lábujjhegyen egyre közelebb és közelebb
merészkedett a zenélőkhöz, majd az utolsó akkord felcsendülése után hatalmas tapsorkánnal jutalmazta a zenekar
első bemutatkozását. Produkciónkat a 2. emeleten hasonló
sikerrel megismételtük.
Részlet a dal szövegéből: „Ha rálépünk egy harmatcseppre, / S felszállunk a fellegekbe álmunk szárnyán... / Eltűnt
már a szivárvány, köddé vált. / Épp így szállt el a bánat, / S
minden, mi eddig fájt.” (Yip Harburg)
Fodor Miklós
művésztanár

Andreettiben történt

Az óvodában történt

13

Sóskúti Híradó – 2020/9

Október 23. az óvodában
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”
Goethe
Egy dátum, ami egy óvodáskorú gyermeknek csak annyit jelent, hogy ezen
a napon nem kell óvodába menni, a
testvérek sem koptatják az iskolapadot
és még anya és apa is otthon marad.
Lehet későn ébredni, együtt reggelizni, játszani, jó időben kirándulni, este
pedig egy jót társasozni, összekuckózni és közösen megnézni egy jó
kis meseﬁlmet. Idilli családi nap ez,
de vajon elég ez így? Nem kellene-e
lassacskán beavatnunk a legkisebbet
is, hogy mit is jelent egy magyarnak ez
a nap? Hogy mire és kikre emlékezünk
ekkor és miért fontos az, hogy ápoljuk ennek a napnak az emlékét?
Óvodánkban a Süni csoport most a
nagycsoport. Talán már elérték azt a

kort, amikor mesélve, énekelve, játékkal vegyítve elvethetjük bennük a
hazaszeretet magját. Talán már elérték azt a kort, amikor nem csak egy
zászlót jelent a piros, fehér, zöld lobogó, hanem a MAGYAR ZÁSZLÓT.
Talán már elérték azt a kort, amikor
felismerik a magyar himnuszt. És talán
már elérték azt a kort, amikor szóba
kerülhet a szabadság eszméje, hogy
voltak ﬁatalok, akik a mi szabadságunkért is harcoltak, hogy voltak ﬁatalok,
akik az életüket adták azért, hogy nekik, de még inkább, hogy a későbbi
generációknak jobb életük legyen.
Nem vagyok sem jobb, sem baloldali.
Nem vagyok forradalom-, sem ellenforradalom párti. Csak egy óvodapedagógus vagyok, aki szereti a gyerekeket. Csak egy óvodapedagógus, aki
lelkesen zászlókat készített velük. Csak

SIMA SÜTI Cukrászműhely
Minőségi kézműves cukrászati termékek:
egyedi dísz- és formatorták
sós aprósütemények
teasütemények
cupcake-ek
macaronok
Egyes termékeinket cukor, glutén, tej tartalmú
alapanyagok nélkül is elkészítjük!
KARÁCSONYI TERMÉKEINK:
• diós, mákos, gesztenyés és nutellás bejgli – 2.500 Ft-tól
• pozsonyi kifli és mákos patkó – 5.800 Ft/kg-tól
• zserbó – 4.700 Ft/kg-tól
• gyümölcskenyér – 1.900 Ft/rúd
RENDELÉSI HATÁRIDŐ: 2020. december 15.
NOVEMBERI ELŐRENDELÉSI AKCIÓ:
• diós, mákos, gesztenyés és nutellás bejgli – 2.200 Ft-tól
• pozsonyi kifli és mákos patkó – 5.400 Ft/kg-tól
• zserbó – 4.300 Ft/kg-tól
• gyümölcskenyér – 1.600 Ft/rúd
TERMÉKEK ÁTADÁSA: 2020. december 20-22.
30/244-0013
Sóskút, Fő utca 34.
simasuti2018@gmail.com
www.facebook.com/Sima-Süti

egy óvodapedagógus, aki büszkén
hallgatta séta közben, ahogy hangosan
skandálták, hogy „Piros, fehér, zöld, ez
a magyar föld!” . És csak egy boldog
MAGYAR vagyok, aki örömmel nézett
a mosolygós gyerek arcokra a zászlóik
mögött, és aki úgy érzi, talán szerepe
lesz abban, hogy ez a maroknyi kis
gyerekcsapat megtanulja, hogy milyen
fontosak a gyökereink, és milyen fontosak az álmaink!
T. Ancsa

Gyümölcsvásár
Sóskúton!
• Alma
• Körte
Az aktuális kínálatról, árakról és a nyitva tartásról
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel.: +36 30 240 3483, 06 23 348 177
Sóskút Fruct Kft., 2038 Sóskút, Orgona u. 12.
www.soskutfruct.hu

14

Sóskúti Híradó – 2020/9

Sport

Az őszi szezonzárás előtt

November végén befejezi őszi szereplését a Sóskúti SBKE a Pest megyei IV. osztály Dél-nyugati csoportjában. Csapatunk eddig nyolc
mérkőzést tudhat a háta mögött,
melyen nem teljesen az elvárt teljesítményt nyújtotta. A hat győzelem,
egy döntetlen és egy vereség mérleg nem nézne ki rosszul a csapat
szempontjából egy osztállyal feljebb, itt a negyedosztályban viszont
ennél magasabbra tettük a lécet
szezon elején.
Hátrányunk a csupa megye 1-s
játékosból és korábbi akadémistából álló, éllovas Törökbálinti LASE mögött öt pont, melyet
a visszavágón akár két pontra is olvaszthatunk a tavasz végén esedékes rájátszás előtt. Alább álljanak tájékoztató jelleggel eredményeink, legjobb mesterlövészeink, valamint a
TOP3 jelenlegi állása:

FREBA TŰZ KFT.
Tüzelőanyag kereskedés
tüzifa, fabrikett, barnaszén,
feketeszén, német brikett

Tárnok, Tavasz utca 2.
Tel.: 06 20 359 6021
Nyitvatartás
hétfőtől péntekig: 6:00–16:00 óráig
szombat: 6:00–12:00 óráig

Sóskúti SBKE–Bugyi SE II. 4-0
(1-0)
Gsz.: Péter Krisztián (41.), Ilyés
Gergő (60., 70.), Nika Bence (86.)
Sóskúti SBKE–Szigetcsép SE 5-2
(1-1)
Gsz.: Donat Neiger (29., 61.), Drubics Balázs (51.), Gergely Antal (53.),
Ilyés Gergő (80.)
Törökbálint LASE–Sóskúti SBKE
6-4
Gsz.: Ilyés Gergő (2., 55., 91.,)
Nika Bence (61.)
Sóskúti SBKE–Ráckeve VAFC II.
4-0 (2-0)
Gsz.: Varga Gyuri (4.), Berzéki Gábor (53., 66. - büntetőből)
Dunafüred Százhalombatta–Sóskúti SBKE 1-3
Gsz.: Szántó Feri (48.), Drubics Balázs (72.), Varga Gyuri
(89.)
Sóskúti SBKE–Dunaharaszti MTK II. 1-1 (1-1)
Gsz.: Ilyés Gergő (6.)
Szigetbecse SE–Sóskúti SBKE 0-8 (0-3)
Gsz.: Gergely Antal (5., 52.), Molnár Ákos (11.), Szántó
Ferenc (27.), Ilyés Gergő (51., 82.), Varga Gyuri (54.), Drubics Balázs (89.)
Sóskúti SBKE–Szigetszentmártoni KSE 11-2 (7-1)
Gsz.: Kuzsel Balázs (3.), Gergely Antal (7., 27., 38., 47.),
Berzéki Gábor (18., 76., 90.), Ilyés Gergő (23., 85.), Varga
Gyuri (35.)

Legjobb góllövők (TOP5):
Ilyés Gergő (támadó) – 11 gól
Gergely Antal (támadó) – 7 gól
Berzéki Gábor (védő) – 5 gól
Varga György (támadó) – 4 gól
Drubics Balázs (védő) – 3 gól

Tabella (TOP3)
1. Törökbálinti LASE

8-0-0 49 lőtt gól 6 kapott gól

24 pont

2. Sóskúti SBKE

6-1-1 40 lőtt gól 12 kapott gól 19 pont

3. Dunaharaszti MTK II. 4-1-2 25 lőtt gól 11 kapott gól 13 pont

Sóskúti Sportbarátok
Köre Egyesület

Hirdetés

15

Sóskúti Híradó – 2020/9

Új SPAR áruház nyílt
Törökbálinton
Modern, tágas és a vásárlók igényeit színvonalas szolgáltatásokkal kiszolgáló szupermarketet nyitott a SPAR Törökbálinton.
A Feketerét utcában megnyílt üzlet nem csak a hétköznapi, hanem a nagyobb családi bevásárlásokat tervezőknek is széles áruválasztékot kínál.
Törökbálint vezetése és a SPAR még 2019 októberében állapodott
meg a beruházásáról, azt követően pedig el is kezdődött az építkezés, melynek eredményként egy új, színvonalas bevásárlóközponttal
gazdagodott a város. A vállalat a fejlesztésre összesen 2,7 milliárd
forintot fordított és ezzel 48 új munkahelyet teremtett a településen a
SPAR szupermarket vonatkozásában.
A közvetlenül az M1-es és M7-es autópályák csomópontjánál található új bevásárlóközpont és benne a SPAR szupermarket könnyen
megközelíthető, és kis mérete miatt gyors bevásárlást biztosít mind
a környéken élőknek, de akár az Ausztria, vagy éppen a Balaton felől
Budapestre érkező autósoknak is.
A kompakt, csaknem 5 ezer
négyzetméteres bevásárlóközpont felét a SPAR szupermarket foglalja el, a hozzá
tartozó parkoló több mint 250
gépkocsi fogadására képes.
A villanyautóval érkezőket öszszesen 6 elektromos autótöltő
várja, a szomszédos Törökbálinti-tóra néző játszótér pedig a
gyermekes családokat.

A szupermarket designja a SPAR legújabb koncepcióját követi. A belső burkolatok, színek barátságos hangulatot teremtenek a tágas
eladótérben. Az áruház széles közlekedőinek, áttekinthető elrendezésének köszönhetően kényelmes lehetőséget kínál, akár egy nagyobb bevásárlásra is. Az üzletben a SPAR enjoy. convenience üzem
márkatermékei is kaphatóak lesznek, illetve hűtött italos helyiséget
is kialakítanak, ahol nagyobb mennyiségben kínálják majd a hideg
innivalókat a vásárlók számára. A gyors, kényelmes fizetési lehetőségeket az egyre népszerűbb önkiszolgáló kasszák segítik.
A vásárlókat a bejárat mellett zöldségosztály, valamint modern pékáru részleg fogadja. Ezeket kényelmi termékekkel, készételekkel feltöltött hűtővel tették teljessé. A pékség szomszédságában SPAR to
Go helyben készült melegételeket kínáló ételpult várja a vásárlókat.
Az új SPAR szupermarket technikai megoldásai energiatakarékosak:
az eladótérben LED-lámpákat építettek be a szakemberek. A hűtéstechnika környezetkímélő, szén-dioxid alapú, amelynek hulladékhője
télen az áruház fűtését is gond nélkül megoldja.
Az üzlet Törökbálinton, a Feketerét utca 2. szám alatt várja a vásárlókat hétfőtől péntekig 6:30 és 21:00, szombatonként 7:00 és 20:00,
illetve vasárnap 7:00 és 17:00 között.

Elektromobilitás Neked
Új CLIO, ZOE és CAPTUR

Plug-in Hybrid
Hybrid
100%-ig elektromos
Ismerd meg legújabb hibrid modelljeinket, várunk tesztvezetésre!
Új Renault ZOE R110 Z.E. 50 vegyes fogyasztás Wh/km: 169, l/100 km: 0; CO2-kibocsátás g/km: 0, Új CLIO E-TECH Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 4,3 – 5,1; CO2-kibocsátás g/km: 96 – 114, Új CAPTUR E-TECH Plug-in
Hybrid vegyes fogyasztás l/100 km: 1,5 – 1,7; CO2-kibocsátás g/km: 32-37. Az üzemanyag-fogyasztásra és CO2м20)6*:Ȥ;Ȥ:9(=65(;26Aʭ(+(;624,./(;Ȥ96AȤ:((0A6;;:Ȥ.п рΕΒΓΚьΓΓΘΓ9,5+,3,;ɔ),5,3ʴɿ9;=0A:.Ȥ3(;0
,31Ȥ9Ȥ::(3 ;ʰ9;ɔ5;Ϻ ʴ=,)) 05-694Ȥ*0ʭ2ɔ9; 2,9,::, -,3 ( >>>Ϻ9,5(<3;Ϻ/<ь>3;7 63+(3;Ϻ A ˩1 :A,4ɔ3@.ɔ726*:0 -(13(.6: ˫A,4(5@(.м-6.@(:A;Ȥ:0 ɔ: 2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági
0:4,9;,;ʴ),5ϻ(4,3@05.@,5,:,5/6AAȤ-ɔ9/,;ʴ405+,5,3(+Ȥ:0/,3@,5ɔ:(-6.@(:A;ʭ=ɔ+,340/(;ʭ:Ȥ.5Ȥ3Ϻ.ɔ71Ȥ94˰;ɔ5@3,.,:-6.@(:A;Ȥ:(,3;ɔ9/,;,A,5ɔ9;ɔ2,2;ʴ3(=,A,;ɔ:0:;ɿ3<:ϻ(.ɔ71Ȥ94˰;,9/,3ɔ:,ϻ(A0+ʴ1Ȥ9Ȥ:0
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A Renault ajánlásával

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT.
2030 ÉRD, KIS-DUNA UTCA 7-9., TEL.: +36 23 521 310
WWW.RENAULTERD.HU

renault.hu

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

