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online szervizidőpont-foglalás
elérhető ózonos fertőtlenítés
egészségügyi dolgozóknak kiemelt kedvezmények!
Részletes információért, tanácsadásért keresd munkatársainkat márkakereskedéseinkben és online.

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

Önkormányzati hírek

Sóskúti Híradó – 2020/10

3

Áldott, békés boldog karácsonyt
és boldog újévet kíván
az Önkormányzat nevében
König Ferenc polgármester,
dr. Újházi Miklós jegyző
és a képviselő-testület tagjai:
Bereczkiné Ulehla Anna képviselő,
Chrenkó Edina képviselő,
Csernyák Péter alpolgármester,
Mátrai Sándor képviselő,
Aradi Gergely képviselő,
Vlasin Zsolt képviselő

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés:
dr. Hegedűs Ferenc – Révész Fruzsina

Újszülöttek:
Szimandl Mirabell Veronika született: 2020. október 7.,
édesanyja Frank Zsóﬁa
Chrenkó Dorián született: 2020. október 30., édesanyja
Újházi Gabriella

Halálesetek:
Mezei István János (1954)
Reiner Sándor (1949)

XVIII. évfolyam 10. szám
2020. december

Ünnepi nyitva tartás
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Hivatal a két ünnep közötti időszak alatt telefonos ügyeletet tart.
Az utolsó ügyfélfogadási nap: 2020. december 23. szerda, ügyfélfogadás 9–12 óra között. Az első nyitvatartási nap:
2021. január 4. hétfő, ügyfélfogadás: 9–12 óra között.

A két ünnep közötti időszakban 2020. december 28-31.
között kizárólag haláleset vagy születés anyakönyvezése
esetén hívható az alábbi telefonszám: 06/30 381 3644
Házasságkötésre a két ünnep között bejelentkezni nem
lehet.
Községháza
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Értelmezési gyakorlat kommentelőknek
Nem követem napi rendszerességgel a facebookos
csoportokban megjelenő
írásokat, de az egyikre
külön felhívták a ﬁgyelmemet. A Sóskúti Polgárok internetes csoportban
megjelent egy írás, a Sóskúti Híradó novemberi
számában közölt – Vendégségben a legboldogabb
magyar faluban – cikkel
kapcsolatban.
Az interneten megjelent írásban kivesézésre került a cikk tartalma. Mindjárt kezdetnek a polgármesteri ciklusok
kerültek terítékre. Mi írtam én az újságban? Beke László polgármester úr
„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 2019es választásokon már nem volt ellenfele,
egyedül indult független jelöltként ezért
a posztért.” És mit írt a kommentelő?
„Környe polgármestere 2016 óta van
egyfolytában e pozícióban”. Az hogy
nem tudja az író megkülönbözetni a két
számadatot, hogy a 2006 az nem 2016
(2016-ban nem is voltak önkormányzati
választások) úgy gondolom, hogy még
egy elnézésnek is betudható. De mivel az újságban tovább bontottuk ezt a
dátumot, hogy mi történt nem csak az
elsőnél, hanem a többi 2014 és 2019es választáson, ez véleményem szerint
már nem lehet elnézés, ha valaki enynyire nem tud egy írást értelmezni, az
már a szellemi leépülés súlyos jele. Polgármester úr már 15. éve vezeti Környe
települését, nem négy éve, mint ahogy
azt az internetes cikk írja. Ezzel azt sugallja, hogy lám-lám, a polgármester úr
négy év alatt mennyit tett a településéért, én pedig 19 év alatt mennyit. Sóskúton az elmúlt 19 év alatt sok minden
épült, például elsőként az iskola épülete,
melyre több éves bevételünket költöttük.
Környén az 1980-ban épült nagyon jó
állapotban lévő iskolaépület nyílászáró

cseréjének egy része most
van folyamatban. Ha csak
ezt az egy különbséget és
annak költségét nézzük,
akkor már nálunk is – ha
nem az iskolára költünk – a
többi középület megújulhatott volna. A mi kiadásunk
több százmillió forint volt
az iskolával kapcsolatban,
ami már összehasonlítható
a környei kultúrház százmillió forintos teljes felújításával. A cikk
írója a különbséget az adómértékében
látja, mivel Sóskút nem emelte a maximális 2%-ra a helyi iparűzési adót. Így
az jelentős kiesést okozott az író számításai szerint. Mert ha Sóskút felemelte
volna 2%-ra, akkor az újságban szereplő 60 milliárd forintos adóalap rögtön
80 milliárd forint lenne. Ezt a tudományos megállapítást azért sok helyen ne
terjesszük, mert bár a Szabadság hegy
oldalában lévő Napóleon továbbképzőt
már bezárták, de a kényszerzubbony
intézménye még él. Ha Sóskút kéri az
adóját 60 milliárd forint árbevétel után,
majd megemeli az író szerint akkor ettől
a pillanattól kezdve a vállalkozásoknak
az árbevétele 20 milliárd (20.000 millió)
forinttal növekszik.
Csodálkozom, hogy az önkormányzat ajtajába a vállalkozók nem követelik a jóval radikálisabb adóemelést,
mert így akár több száz milliárddal is
növekedne az árbevételük. Képzelje el
a kedves olvasó, amikor a kommentelő az előző évek bizottsági és testületi
ülésein hasonló „korszakos” munkával
jelentkezett. Le lehet írni azt, hasonlóan az előző számokhoz, hogy egy főre
vetítve Sóskúton 23,5 millió forint/fő
Környén pedig csak 19,1 millió forint/
fő még azt mondanám, hogy nagyon
jól is mutat. És aki nem ismeri a konkrét számokat akár hihetőnek is tarthatja, hiszen a 90 milliárd és a 80 milliárd
forintból ezek az adatok jönnek ki lakosságszám arányban. Ebben az újságban már többször szóba került és leír-

tam, hogy Sóskút miért van kizárva a
különböző pályázatokból, mert az egy
főre jutó iparűzési adóerő-képesség a
szomszéd településekkel, – ahol ez 17
ezer és 18 ezer forint/fő – összehasonlítva nálunk 134 ezer forint/fő. Tehát
többszöröse. És mi újság Környével?
Az Ipari parkba már 1989-ben települt cég, a mindenki által megnézhető ipari parki tájékoztatóban leírják,
hogy az ott lévő 25 cégből 16 már
2000 előtt települt be, hét cég 20002010 között, és jelen pillanatban kettő
épül. Tehát elmondható róla, hogy már
több évtizede adóﬁzető cégek vannak
ott. Nálunk pedig csak 2000 után, és
abból is 2010 után indult meg a cégek
betelepülése. A Tatabányai-Környei
Ipari parkból, mint ahogy az újságba
is leírtuk – polgármester úr elmondta
–, az elmúlt évben Környére két milliárd 388 millió forint iparűzési adót
ﬁzettek be, a 4700 lakos részére. Így
egy lakosra 508 ezer forint jutott. Ellentétben a mi sóskúti 455 millióból
egy főre jutó 134 ezer forintjával. A
kommentelő számai köszönő viszonyban nincsenek a valós számokkal.
Meg kell jegyezni, hogy a Tatabánya-Környei ipari park adóalapja több
mint 600 milliárd forint, melyből a
60-40 % arányában 240 milliárd forint
jut Környére. Ezek az adatok a hivatalos oldalakon ellenőrizhetők. És ebbe
még nincsenek bent jelentős nagy cégek, melyek megosztott adózást folytatnak, Tatabánya és Budapest között,
ilyen cég például a Henkel vegyi gyára
is. A kommentelő úgy fejezte be, hogy
én öngólt rúgtam, ezzel a települést
bemutató cikkel, mert lám-lám nagyon rövid idő alatt kevesebb pénzből
mennyi mindent lehet megvalósítani.
Mindenki döntse el magába, hogy a
240 milliárdra kivetett adó a kevesebb, vagy a 60 milliárdra kivetett. A
kommentelő öngólról ír velem kapcsolatba én pedig azt gondolnám, hogy
nem ugyanazt a meccset néztük.
König Ferenc

Civil élet
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Egy viharfotózás margójára
„Oh természet, oh dicső természet!
Mely nyelv merne versenyezni véled?
Mily nagy vagy te! mentűl inkább hallgatsz,
Annál többet, annál szebbet mondasz.-„
Írta Petőfi Sándor a Tisza c. versében.
Költői hitvallás a természet szeretetéről, de a természet nem
mindig hallgat. Időnként nekilódul, tör-zúz pusztít, s ezt az
arcát már nem annyira szeretjük. Pedig fotós szemmel ennek is megvan a maga szépsége, s ha sikerül megörökíteni
– ami nagyobb kihívás, mint napsütésben fényképezni –,
különleges, egyedi látványvilágú képek készülhetnek.
Jó sorsom nyár végén az Adrián ért, s azért ott sem süt
mindig hétágra a Nap. Egy szép nap után sötétedéskor már
látszott, hogy valami készül. Sötét felhőket sodort a szél a
tenger felől, benne volt a levegőben, hogy vihar lesz. Szobánk terasza a tengerre nézett, felszereltem az állványra a
fényképezőgépet, és vártam a fejleményeket. Villámokat
szerettem volna fotózni a nyílt tenger felől, mielőtt eléri a
vihar a szárazföldet. Mire lesötétedett, messze kint a tengeren elkezdődött a tűzijáték, és közeledett felénk.

Villámot fotózni úgy nem lehet, hogy amikor meglátom,
lenyomom az exponáló gombot. Akkor már elkéstem. Esetemben a tenger felől teljes volt a sötétség, ezért az állványon lévő mozdulatlan fényképezőgép zárját úgy állítottam
be, hogy addig legyen nyitva ameddig szükségesnek tartom, a teljes sötétségben nem lehet túlexponálni a képkockát. Amikor jött a villám, erős fénye beexponálta magát a
felvételbe, de hogy minél látványosabb legyen a kész fotó,
megvártam több villámlást, s csak akkor zártam a zárat. Ez
a villámok sűrűségétől függően egy-két percig is eltartott.
Néhány képet tudtam csak készíteni, mert orkán erejű
széllel hatalmas felhőszakadás kerekedett, de azt már a
szobából az ablakon keresztül néztem végig.
Petőﬁ Sándor így fejezte be versét:
„Mint az őrült, ki letépte láncát,
Vágtatott a Tisza a rónán át,
Zúgva, bőgve törte át a gátot,
El akarta nyelni a világot!”
Mátrai Sándor
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Önkormányzati határozatok
93/2020.(XI.19.) sz. határozat
A 70 év feletti sóskúti lakosok karácsonyi
támogatásáról
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 önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére azoknak a helyi lakosoknak,
akik 2020. december 31.-ig betöltik a 70.
életévüket karácsonyi ajándékként 10.000
Ft támogatást nyújt, amit települési támogatásként ﬁzet ki.
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 19.
94/2020.(XI.19.) sz. határozat A Magyar
Falu Program keretében szolgálati
lakásépítésre elnyert támogatás
visszafizetéséről
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 Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás építésére - 2038 Sóskút, Kossuth Lajos u. 10. számú ingatlanon - elnyert
29.999.999 Ft támogatás visszaﬁzetéséről
rendelkezem,
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 19.
95/2020.(XI.19.) sz. határozat
Elsőbbségadás tábla kihelyezése a IV.
Károly király és a Wesselényi utcák
kereszteződésében
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elren-

delt 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, IV. Károly király utca
és a Wesselényi utca kereszteződésénél
elsőbbségadás táblát kell kihelyezni.
A IV. Károly király utca felől érkezők
adnak elsőbbséget a Wesselényi utca felől
érkezőknek.
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 19.
96/2020.(XI.19.) sz. határozat
Otelló utca murvával történő javítása
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 önkormányzat tulajdonában lévő Sóskút, Otelló utca murvával történő javítására
vonatkozó árajánlatot elfogadom és az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére 800.000 Ft-ot különítek el az út javítási
költségeire.
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 19.
97/2020.(XI.27.) sz. határozat
Ajándékutalvány vásárlása
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 önkormányzat 2020. évi költségvetésének reprezentációs kerete terhére
1.000.000 Ft-ot különítek el ajándékutalványok vásárlására az iskolai dolgozók, a
Tárnoki Rendőrőrs munkatársai és az Esély
Szociális Társulás sóskúti dolgozóinak év
végi jutalmazása céljából.
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 27.
98/2020.(XI.27.) sz. határozat
Árokjavítási és járda javítási munkák
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:
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének terhére az árajánlatok szerint a VEDE-KŐ Kft-től megrendelem az alábbi árok
felújítási és járdajavítási munkákat:
Sóskút, Fő utca Plébánia előtti árok felújítása bruttó 2.194.185. Ft
Sóskút, Kossuth Lajos u. 2-4. közötti szakaszon árok felújítása bruttó 803.440 Ft
Sóskút, Fő utca 25. ingatlan előtti járda, a
Fő utca Polgárok Háza (222. hrsz.) és Vendi
kocsma (212. hrsz.) között padka felújítás,
Hegy utca 50. hrsz. előtti vízelvezető és padka felújítása bruttó 944.245 Ft
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 27.
99/2020.(XI.30.) sz. határozat
Községi Ösztöndíjak
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020.(XI.3.) kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztró-

Önkormányzati hírek / Civil élet

favédelemről 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 robotprogramozó versenyeken elért helyezésekért tanulónként egyszeri 15.000 Ft
községi ösztöndíjban részesítem:
Molnár Csabát, Molnár Boglárkát a
2020.11.14. Robotprogramozó Országos
Csapatverseny 7-8. osztályos tanulók - I.
helyezésért és a 2020.11.14. World Robot
Olympiad nemzetközi tanulmányi verseny
Kanadában (online) rendezett világdöntőjén
– Regular Junior kategóriában II. helyezésért
Molnár Veronikát, Molnár Leventét a
2020.11.14. World Robot Olympiad nemzetközi tanulmányi verseny Kanadában
(online) rendezett világdöntőjén – Surprise
Elementary kategóriában V. helyezésért.
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 30.
König Ferenc
polgármester

KÖSZÖNTŐ 2021
Küszöbön az Új Év
sok-sok szép reménnyel,
Váljon mind valóra
Ég segítségével.
Bizakodva várjuk
mit hoz a jövendő,
Rossz és baj távozzon,
mint egy sötét felhő.
Család, haza, világ
éljen békességben,
Szálljon reánk áldás
egész esztendőben
Tormássy Erzsébet
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Számvetés hangjegyekkel
Talán kissé furcsa címet adtam írásomnak, de ilyenkor, év vége közeledtével sokunkat foglalkoztat a gondolat, mi történt az év során, hogyan
lépünk az új esztendő küszöbére.
Nos, 2020 úgy indult, mint bármely
más év. Tele tervekkel, rengeteg reményteli tervvel, amelyek aztán az
év folyamán hullámzó módon, szinte
percről-percre történő változásokkal
lettek tele. Pozitívan tekintetettünk
a jövőbe, hiszen 2019 karácsonyán
kaptuk a jó hírt, várva-várt új próbatermünk zöld utat kapott önkormányzatunk jóvoltából. Felléphettünk a
szokásos „Trubelka Fesztiválon”,
elkezdtük próbáinkat a tavaszi hangversenyre, nyertes pályázatainknak
örültünk, amelyek segítségével könynyebbé tehetjük az életünket.
Aztán jött a hír március első napjaiban: kitört a járvány Európában is. A
váratlan felismerés, a hogyan tovább
kérdése erősen letaglózott mindenkit.
Bizony el kellett telnie néhány hétnek,
mire kidolgoztuk azt az új módszert,
amivel valamelyest meg tudtuk oldani legalább az utánpótlás képzésben részt vevő növendékeink online
oktatását. Bár döcögött a munka az
új módszer bevezetésével, mégsem
szenvedtünk el nagyobb veszteséget,
mint a személyes találkozások nélkülözését. Talán ennek hiányától szenvedtünk a legjobban. Május 11-én, 26.
születésnapunkon volt a legnehezebb
megélni ezt az érzést.
Aztán május végén jobb hírek érkeztek, miszerint elkezdhettük az
újra nyitást. A jó idő beálltával, júniusban már szabadtéri próbát tudtunk
tartani a Polgárok Háza udvarán.
Júniusban már Polkadélutánt is tudtunk rendezni szabadtéren, valamint
Pusztazámor Község támogatásával,
ﬁataljaink részvételével napközi jellegű zenei tábort is rendeztünk. Júliusban és augusztusban szintén tudtunk „Polkát” szervezni, valamint
Államalapító Szent István Királyunk

ünnepén is közösségben voltunk a
Sóskúti Templom kertjében ünnepelve. Ezen a napon léptük át először
hivatalosan is községünk határát az
idei évben, amikor is Pusztazámoron
ünnepeltük augusztus 20-át, valamint Kmoskó Mihály emléktáblájának avatásán vettünk részt.
Még a szeptember is jó lehetőséget kínált zenei életünkben, hiszen a
sóskúti búcsú alkalmából a Sóskúti
Szlovák Önkormányzattal karöltve
rendeztük meg a Polkadélutánt, illetve Dunaharasztiba utaztunk a helyi
zenekarral közös hangversenyt adni.
Zenei tanévünket is rendben elkezdtük, majd október közepén újra az
online oktatás ideje érkezett el. Itt
tartunk most is.
Karácsonyi koncertünk előkészületei megálltak, a hangjegyek most
csak a szobánkban csengenek. De
talán nem csak ott! Reméljük a szívünkben is! Zenészeink és közönségünk szívében is! Bár ﬁzikailag most
távol vagyunk ismét egymástól, de
talán az előző évek szép ünnepeire
gondolva, az ott szerzett élményeket
felelevenítve összeköthet ez minket
a jövőbe vetett hittel. Ez az Advent
most többet kell, hogy jelentsen, mint
bármikor máskor! Élnek köztünk
még sokan, akik emlékeznek ennél
szomorúbb karácsonyokra is! Ezért
nem szabad csüggednünk, mert pont
ez az időszak az, amely megtanít
minket a kitartó várakozásra, vágyakozásra a megszülető Megváltó, az
előttünk álló reményteli jövő iránt.
Kérjük kísérjék ﬁgyelemmel közösségi oldalainkat, ahol visszanézhetik egy-egy szép emlékű koncertünket. Zenekarunk és egyesületünk
minden tagja nevében kívánok Sóskút valamennyi polgárának hittel teli
várakozást az Adventben és nagyon
boldog áldott karácsonyt, valamint
egészséggel beköszöntő új esztendőt!
Kaszás Sándor
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Megvalósult tervek
Az év végi lapszámunkban szeretném
összefoglalni, hogy miket tudtunk ebben az évben megvalósítani, többek
között a választási ígéretek közül,
illetve azokon kívül. Azért is fontos
ez, mert az év nagyobb részében a
képviselő-testület nem is ülésezhetett,
így csak testületi ülés tartása nélkül,
informálisan tudtunk a képviselőkkel
egyeztetni, de ahogy azt már júniusban is leírtam az újságba, egyetlen
döntést sem hoztam a véleményük,
megkérdezésük nélkül. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a
veszélyhelyzet alatt egyedül a polgármester hozza meg egy személyben a
döntéseket, így közös döntések voltak
ezek és nem álltunk le a település érdekében végzett munkákkal.
Év elején első teendőként megalkottuk
azokat a rendeleteket, amelyek alapján
egyszeri támogatást nyújtunk az újszülötteket nevelő családoknak, és azoknak
a személyeknek, akik sóskúti lakos eltemettetéséről gondoskodnak. Még együtt
fogadtuk el a 2020. évi költségvetésünket, majd márciusban már azzal kellett
szembesülnünk, hogy a járványhelyzet
miatt védőeszközöket kell beszereznünk
a helyi orvosoknak, az önkormányzat
dolgozóinak, intézményeinknek, hogy
kellőképpen tudjanak védekezni a munkájuk során a koronavírus ellen. De gondoltunk a saját dolgozóinkon kívül az
érdi mentősökre, az érdi szakorvosi rendelőintézetre, a helyi boltokra, postára és
az érdi nyugdíjas otthonra (a Betegápoló
Irgalmasrend Szent József Otthonnak
sóskúti lakói is vannak) az érdi rendőrkapitányságra és a tárnoki rendőrőrsre
is, ahová lábfertőtlenítő paplanokat is
adományoztunk és egyéb fertőtlenítő
szereket vittünk. Maszkot osztottunk
először a 70 éven felüli, majd a 65 éven
felüli helyi lakosoknak. Az érettségiző
tanulóknak is ingyenesen biztosítottunk maszkot. Hogy az élet ne álljon
meg teljesen a tavalyi évben született
képviselő-testületi döntéseknek megfelelően folytattuk a kisebb-nagyobb

építési felújítási munkákat a községben.
Elkészült a Petőﬁ Sándor utca egy szakaszán a vízelvezetés, felújítottuk az
Egészségház kerítését. Megterveztettük a Fúvószenekar elhelyezésére szánt
épületet, majd a tervekre megkértük és
megkaptuk a végleges építési engedélyt.
Megkezdtük az építéshez szükséges
közbeszerzési eljárást, de annak sikeres
lebonyolításához még további részletes
dokumentáció szükséges. Ezek készíttetése folyamatban van. Addig a Kossuth
utcai telken engedély nélkül végezhető
munkákat folytattunk. Lebonttattuk a
régi épületet, új támfal és a kerítés épült.
Az ingatlanon lévő pincét helyrehoztuk
a közeljövőben a közösségi élet egyik
színterét alakítjuk itt ki. Elkészült a Temető és a Rét utca kereszteződésében a
vízelvezetés is. Aztán belekezdtünk egy
két éve halogatott munkába is, mert ezt
a témát már többször tárgyalta még a
korábbi képviselő-testület is, de a végleges döntés a kivitelezésről csak idén
született. A Hegy utcai támfal idén egy
nagyobb munka volt, de mondhatom,
hogy végre elkészült és a támfal feletti
útszakasz is teljesen új burkolatot kapott. Aztán augusztusban ismét lehetőség volt már arra, hogy összeüljön a
képviselő-testület. Sok dolgot át kellett
tárgyalnunk. Öreghegyben 12 tonnás
korlátozást vezettünk be, mert az amúgy
is rossz állapotban lévő utak állapotán
az arra közlekedő teherautók csak rontottak volna. Öregheggyel kapcsolatban
is több felújítási munkáról, több éves
programról beszéltünk. Az utcák javítása során elsőként a Meredek utca volt
az, amit speciálisan betonalapba ágyazott kövekkel felújítottunk szeptember
elején. Már akkor szóba került, hogy
további öreghegyi utakat is szeretnénk
még idén felújítani, ezek azonban még
ennél is nagyobb horderejűek munkák
voltak, amikhez ajánlatkérést kellett lefolytatnunk.
A járvány második hullámának kezdetén, október elején a fertőtlenítés
hatékonyabbá tétele céljából ózongene-

rátorokat vásároltunk a helyi intézményeknek (iskola, óvoda, orvosi rendelő). Ismét kiosztottunk közel 6000 db
orvosi maszkot a helyi 65 éven felüli
lakosoknak, mindenkinek 10 db-ot.
Jutott maszk bőven a saját intézményeinkben dolgozóknak, de még iskolának
is több százat adtunk át. Az iskolai
és óvodai parkoló, valamint a kosárlabdapálya világításának kiépítését is
megkezdtük, ez hamarosan be is fejeződhet, az előzetes szerelési munkák,
a lámpaoszlopok és a lámpatestek már
készen vannak. A kosárlabda pálya palánk és háló is felkerült a helyére. Köszönjük az ehhez nyújtott civil önkéntes segítséget! Közben november 4-én
00.00 órától ismét veszélyhelyzetet hirdetet ki a kormány, így megint rendkívüli jogrend szerint kellett munkánkat
végezni.
A Magyar Falu Programkeretében
elnyert közel öt millió forintos támogatásból és jelentős saját erőből elkészült
a Szent István király utcai járda. November elején az önkormányzat megbízásából megkezdődött a 8104. j. (Mártírok utca és Petőﬁ utca) és a 81107 j.
(Fő, Kossuth Lajos és Bajcsy- Zsilinszky utcák) országos közutak egyes szakaszai burkolatának félpályás felújítása. Ezt még a szennyvíz-beruházással
kapcsolatban kellett megtenni, mert a
Magyar Állam útkezelője ezzel a feltétellel járult hozzá a csatornaépítéshez.
Az időjárás is kegyes volt, mert idén
nem voltak még komoly fagyok. Így
folytathattuk Öreghegyben az utak
javítását. Először a fő gyűjtő utakon a
Széles utca és a Bástyadűlő utcák kaptak aszfaltburkolatot. Az iskolában és
az óvodában a dolgozók együttműködésével még az állami tesztelés előtt,
saját költségen gyorstesztek felhasználásával szűrést végeztünk. Sajnos
így sem lehetett megakadályozni a nagyobb számú fertőzést, ezért az óvodát
az erre felhatalmazással rendelkező
Oktatási Hivatal csaknem másfél hétre
bezárta. Az év során hosszú távú ter-
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vek előkészítése keretében belterület
ingatlanokat is vásároltunk. Olyan ingatlanokat, amelyek már korábban önkormányzati tulajdonú épületek, telkek
közvetlen szomszédságában vannak,
jövőbeni lehetőségeinket bővítik, terveink megvalósítását szolgálják.
Zaklatott éven vagyunk túl. Ebben
az évben közel öt hónapig rendkívüli
jogrendben, veszélyhelyzetben kellet
dolgoznia az egész országban mindenkinek. Márciustól az év végéig az enyhébbtől a nagyon szigorú skálán mozgó
korlátozások között kellett ellátni feladatainkat. Márciustól végig járványügyi
készültség volt, amely akkor is éreztette
a hatását, amikor éppen lazultak a korlátok. Ez abban is érezhető volt, hogy
megrendeléseink teljesítését sok esetben
eleve hosszabb határidőre vállalták, mint
korábban és a visszaigazolásnál azt is jelezték, hogy a teljesítés esetleg napokat,
heteket csúszhat. Hiszen nem lehet arra
előre készülni, hogy egy cég dolgozóinak egy része megbetegszik, vagy karanténba kerül. Ezt mi is megtapasztal-

tuk az óvodánk esetében!
A járvánnyal összefüggésben bevételeket is elvontak, átirányítottak a védekezéshez. Ilyen volt a gépjárműadó
eddig helyben maradó része. Ezt be
kellett ﬁzetnünk az állami költségvetésnek. Sóskút a tavaly meghatározott elvonásokon felül nagyjából még további
22 millió Ft-tal járult hozzá a központi
költségvetés kiadásaihoz. A helyi védekezés során az előzőekben részletezett
védőeszközök és fertőtlenítőszerek vásárlására mintegy 15 millió Ft-ot költöttünk eddig. De ez mellett is sikerült
felújítási és fejlesztési elképzeléseink
egy részét megvalósítani. Felújításra
lapzártáig kerekítve 96 millió Ft-ot, új
beruházásra 51.235 e Ft-ot költöttünk
és vannak még folyamatban lévő kisebb
munkák is. Mindezt ﬁgyelembe véve az
évet sikeresnek értékelhetjük.
Sóskút nem lett fertőzési gócpont.
Ez részben az önkormányzat erőfeszítéseinek, részben az itt lakók felelősségteljes magatartásának köszönhető.
Az önkormányzat és a lakóközösség

eddig nem látott kihívásokkal találta
szembe magát, de meggyőződésem,
hogy eddig jól kezeltük a helyzetet.
Gyorsan reagáltunk és intézkedéseinkkel sok esetben példát mutattunk a
környező települési önkormányzatoknak is. Megőriztük intézményeink működőképességét és felújítási, fejlesztési
programunkat sem nulláztuk le.
Év végén megköszönöm minden
sóskútinak azt a felelős magatartást,
egymásra ﬁgyelést, segítséget, amit
a rendkívüli helyzetben tanúsítottak! Köszönöm a képviselőknek az
együttműködést és az év során végzett önkéntes munkájukat! Köszönöm
az óvoda és az iskola dolgozóinak, az
önkormányzat valamennyi munkatársának munkáját! Kiemelten köszönet
és dicséret illeti a Gondozóközpont
dolgozóinak áldozatos munkáját! Abban bízva kívánok mindenkinek békés
és EGÉSZSÉGES ünnepeket, hogy a
jövő év nyugodtabb és jobb lesz!
König Ferenc

Visszautaljuk a pályázati pénzt
Egy évvel ezelőtt írtuk a
Sóskúti Híradóban, hogy
30 millió forintot nyert
Sóskút Önkormányzata
szolgálati lakás felújításra a Magyar Falu Program keretében. A felújítást a Kossuth Lajos u.
10. szám alatti ingatlanon
hajtottuk volna végre, annak is az első lakásában. Az épületet többször megnéztük kívülről, a rendőrkapitány úrral
is, hiszen a rendőrség számára szerettünk volna szolgálati
lakást biztosítani. Ezt látva és az újságot olvasva az ingatlan hátsó felében élő család jobb körülmények keresésébe kezdett. Már csak azért is, mert önkormányzatunknak
nem volt szándékában az első lakást eladni a családnak,
mely egy szoba fél konyhában lakott 15-20 fővel. Az önkormányzat átérezve a család problémáját így azok el tudtak költözni más településre jobb körülmények közé, az
ingatlan pedig a falu tulajdonába került 100 százalékosan.
A család elköltözése után megvizsgáltuk szakértőkkel az
épületet melynek az eredménye az lett, hogy ez az épület
életveszélyes, felújítása nem javasolt, ott lakás kialakítá-

sa csak teljes bontás után valósítható meg. Ezen után mi
felvettük a kapcsolatot a pályázat kiírójával, hogy új épületet szeretnénk építeni az életveszélyes ingatlan felújítása helyett. Kérésünk volt még, hogy amennyiben ez nem
lehetséges, akkor a pályázati pénzt szeretnénk más olyan
önkormányzati belterületi ingatlanra átvinni, ahol minden
gond és probléma nélkül fel tudnánk építeni a szolgálati
lakást. A kiíró válasza pedig, hogy ebben a pályázatban
egyik kérésünket sem tudják elfogadni, mindezek tudatában a képviselő-testületünk elállt a szolgálati lakás pályázattól, az arra kapott támogatást pedig az Államkincstár
felé visszautaltuk.
König Ferenc
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Múltidéző

Díszletház és filmforgatások
A Sóskúti Híradó előző számában
a „Kultikus helyeink varázsa” című
írásomnál megjelent fénykép kapcsán sok ismerősöm érdeklődött arról,
hogy a fotón látható hatalmas szürke
ház vajon merre található a faluban?
Nos, a fotót egy nyári kirándulás
alkalmával a Malomnál készítettem 2007-ben. A díszletházat a John
Adams című amerikai tévésorozat
forgatása kedvéért emelték. Rövid
idő múlva, a munka befejeztével
a ﬁlmesek lebontották a díszletet.
(John Adams az USA elnöke volt
(1797-1801), sorrendben a második.
Alelnökként pedig George Washingtont szolgálta.) A család Massachusetts-beli birtokán lévő, egykori házuk mását építették itt fel.
Nem ez volt az egyetlen ﬁlmforgatás
Sóskút történetében. Az 1954-ben bemutatott, Fábri Zoltán rendezte Életjel
című ﬁlmdráma egyes jeleneteiben
felfedezhetjük a korabeli Hegy utcát,
Kőszikla utcát, Bara hidat és a Mártírok útját is.
1960 körül a posta épületében és
előtte ﬁlmeztek. Az forgatás iránt érdeklődő falusi lakosok a szemközti oldalról nézhették az esti munkálatokat
és felfedezhették a szereplők között az
akkor még ifjú színészt, Bodrogi Gyulát is. Az évtized végén a Hajdú család Kőszikla utcai házában és udva-

rán forgattak. A sóskútiak a Kálvária
lejtőjén ülve ﬁgyelték a ﬁlmfelvételt,
amely több nyári éjszakán át tartott.
A színészek öltözője a régi iskola épületének földszintjén volt. Itt öltözött
jelmezbe -többek között- Psota Irén és
Moór Marianna művésznő is.
Fekete István Ballagó idő című regényének megﬁlmesítésében szintén helyszínt biztosított községünk.
Az 1975-ben megjelenő ifjúsági kalandﬁlm kezdő képei a faluközpontját
mutatják, de a Malomnál is forgattak.
Valamint az Egy óra múlva itt vagyok

tévés kalandﬁlmben is láthatunk sóskúti képeket.
Az első magyar teleregény, a Szomszédok egyik epizódja az ezredforduló
előtti Bem utcát örökítette meg.
A ﬁlmfelvételek idején sok nagyszerű magyar színész megfordult községünkben. A Nemzet Színészei közül
a teljesség igénye nélkül néhány név:
Bodrogi Gyula, Darvas Iván, Psota
Irén, Páger Antal, Sinkovics Imre.
Vajon miért választották a ﬁlmesek
gyakori helyszínnek Sóskutat? Bizonyára a változatos és megkapó természeti környezet, a sóskúti kőből épített
házak egyedisége is sokat nyomhatott
a latban. A főváros közelsége miatt
a színészek és a stáb logisztikája is
könnyen megoldható feladat volt.
A második ezredfordulót követően
szintén több alkotás részlete készült
falunkban. Etyekwood, – a mindössze
15 km-re lévő etyeki ﬁlmstúdió- 2007ben kezdte el működését. Az első ﬁlm,
amely ott készült, a Pokolfajzat 2.,
melynek készítésekor az amerikai ﬁlm
stábja falunkba is átruccant. A bevezetőben említett John Adams ﬁlm bizonyos jeleneteit a Malomnál vették fel,

Múltidéző
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ahogy a Kossuth kifli című hat részes
magyar sorozat egyes képeit is.
A Tétényi-fennsík Sóskúthoz tartozó változatos lankáit szintén szívesen használták a ﬁlmgyártók felvételi
helyszínül. Egy falubeli szemtanú el-

mesélése alapján az akkortájt hazánkban tartózkodó, kétszeres Oscar-díjas
színész, Robert De Niro is meglátogatta az itt folyó forgatást és sétált
községünk „hegyein”. A Kőbányában
is készültek játékﬁlmek.

A videóklipgyártók szintén érdekesnek találták a falu tájait. A legnagyobb
szabású a Kozmix együttes Kálvárián
forgatott klipje volt. A Honfoglalás
című ﬁlm betétdalát, a Kell még egy szó
Kozmixosított változatát készítették el
itt. A fehérbe öltözött hatszáz gyermektáncos Román Sándor koreográﬁájára táncolt, miközben két helikopter is
rögzítette a felvételt 2005-ben.
Ha a kedves olvasó érdeklődik
aziránt, milyen is volt községünk a
több, mint fél évszázaddal ezelőtti
időkben, vagy csak egyszerűen emlékezni szeretne a régi falura, érdemes
rákeresni az interneten a megemlített
magyar ﬁlmekre. A hosszú téli estéken
és a karácsonyi időszak pihenő idejében érdekes szórakozást nyújthatnak!
Örömökben bővelkedő ünnepeket
kívánok!
Mráz Gabriella

Élő adventi kalendárium
„Élő adventi kalendáriumok nyílnak az ország számos
pontján” – olvasható az interneten, fórumokon. Ettől az
évtől örömteli hír, hogy civil kezdeményezésre Sóskút is
csatlakozott a programhoz, felkerült az országos projekt
térképére.

Már november folyamán megkezdtük a szervezést a helybeli lelkes családokkal, melynek egyértelmű az volt célja,
hogy a kidíszített ablakokkal falunkban is hozzájáruljunk
az ünnepi készülődés, a várakozással teli időszak hangulatához.
Résztvevő önkéntesként vállaltuk, hogy feldíszítünk otthonunkban egy-egy utcáról is jól látható kaput vagy ablakot, ahol a fények és dekorációk mellett megjelenítjük az
adventi kalendárium adott, aznapi számát is. Végül december 24. és 26. között egyszerre lesznek majd láthatóak ezek
a pompába öltöztetett, kreatív ablakok.
Az ünnepi hangulat és ablakkeresés mellett nem titkolt
célunk, hogy a helyi családokat, ismerősöket, barátokat koraesti sétákra buzdítsuk (mind a faluban, mind Öreghegyen
is), melyhez minden nap egy rímbe szedett találós kérdés
segíti a keresésre indulókat.
Bízunk benne, hogy ezen időszakban is megmutathatjuk
közösségünk erejét, aktivitását és ezzel mindenki számára
elérhető, izgalommal teli, fényekben gazdag helyi programlehetőséget kínálunk.
Ez úton is köszönöm a résztvevő családoknak, hogy létrehoztuk közösen ezt a különleges ünnepi programot!
Sétára fel!
Schmidt Orsolya
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Az óvodában történt

,,Szent Mártonnak ünnepén
égő lámpást viszek én…”
Sajnos idén elmaradt a már hagyománynak számító és nagy népszerűségnek örvendő Márton napi lámpás
felvonulás. (Ez lett volna a hetedik.)
Ennek ellenére az óvodában minden
csoport elkészítette a lámpását, melynek fénye a szeretet és a jó cselekedetek szimbóluma.
Minden évben elmeséljük a gyerekeknek Szt. Márton legendáját a ludakkal, természetesen az óvodások
nyelvén, meseszerűen. A nagyobbak
már szívesen el is játsszák a történetet.
A néphagyomány szerint Szt. Márton egy pogány katona volt, aki egy
alkalommal, járőrszolgálatból hazatérőben találkozott egy szegény, éhező, didergő koldussal. Megsajnálta
őt, kardjával kettéhasította köpenyét
és az egyik felét a koldus vállára borította. Később álmában Jézus jelent
meg a koldus képében, ezért elhagyta
a katonaságot, megkeresztelkedett és
papnak állt. Nagyon szerették, mert
jóságos volt és mindenkinek segíteni
próbált. Ezért meg akarták választani
püspöknek. Ő azonban ezt nem szerette volna, ezért elbújt a libák közé az
ólba. De a libák nem maradtak csendben, hangos gágogásukkal elárulták
búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspökké avatták.
Ezután is olyan jóságos és szerény
maradt, mint előtte. A későbbiekben
szentté avatták s neve napján megemlékeznek jótetteiről.
Napjainkban a köpeny kettévágását
egy sütemény kettétörése jelképezi,
amit megosztunk valakivel a felebaráti szeretet jeleként.
Szt. Martin alakja nagy hatással lehet a gyerekekre, különösen a ﬁúkra,
ők szívesen játszanak katonásdit. A
dramatikus játékokban bele élik magukat a szerepükbe, ezáltal azonosulni
tudnak vele, és elsajátíthatják a helyes
magatartásformákat. A legenda révén

az óvodások egy olyan katonát ismerhetnek meg, akire nem a kegyetlenkedés a jellemző, hanem a segítőkészség,
a jószívűség, az emberek iránti szeretet, az empátia. Az óvodás korú gyerekek még nagyon fogékonyak a jóra.
Szt. Martin életével, cselekedeteivel
példaképül szolgálhat minden ember
számára.
Az óvodában többféle tevékenységformákat kínálva, közös élményekkel
emlékeztünk meg Szt. Martin alakjáról. Az ünnepnapot (november 11-ét)
megelőző héten ismerkedtünk életével, meséltünk jó cselekedeteiről,
kiemeltük az emberek iránti szeretetét, segítőszándékát, megmutattuk a
feltétel nélküli szeretet kifejezésének
lehetőségeit, módjait a gyerekeknek,
társaik és szüleik felé.
Az egész heti készülődésben a gyerekek feltöltődtek, az átélt élmények
gazdagították tudásukat, ismereteiket.
Fontos eleme a felkészülésnek az
ünnephez kapcsolódó versek, mondókák, énekek gyakorlása, melyeket
különböző mozgásokkal, hangszerkísérettel teszünk még vonzóbbá, ezzel

fejlesztve a memóriát, a szövegértést,
valamint a ritmusérzéket.
Pl. Hatan vannak a mi ludaink…
Száz liba egy sorba…
Nincs szebb madár…
Novemberben Márton napján…
Réce, ruca vadliba…
A gúnárom elveszett…
Liba mondja gá-gá-gá…
Árok partján ül egy liba…
Egy petty, liba petty…
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka alkalmával a gyerekek keze
nyomán, különböző technikákkal,
életkori sajátosságaiknak megfelelően
az eseményhez illő munkák születtek.
Morzsoltunk kukoricát, játszottunk a
kukoricaszemekkel, különböző terméseket válogattunk, előre megrajzolt
vonalakat raktak ki a kukoricaszemekből ragasztással, ezzel is fejlesztve a
gyerekek szem-kéz koordinációját, türelmét, monotónia tűrését, ﬁgyelmét.
Libás képek készültek libapehely,
pattogatott kukorica, gyűrt papír, stb.
felhasználásával. A nagyobbak kipróbálhatták a libatollal írást, a kicsik

Az óvodában történt

libagége tésztából nyakláncot fűztek,
libás képeket színezhettek.
A külső világ tevékeny megismerése
keretében szót ejtettünk a népszokásokról, a ludak hasznáról, táplálásáról.
A régi időkben ezen a napon zárultak
le a mezőgazdasági munkák, ekkor
kóstolták meg az újbort és vágták le a
hízott libákat. Az ősz beálltával az istállóba kerültek a Szt. György napkor,
április 24-én legelőre hajtott jószágok.
A pásztorok házról-házra jártak köszöntőt mondani, amiért a házigazdák
megajándékozták őket.
A hagyomány szerint ilyenkor nem
volt szabad takarítani, mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását
okozta.
Az egyházi hagyományok szerint
Márton napja az ún. Kisfarsang idejére
esik, ami a lakodalmak, pásztorünnepek, és bálok ideje volt. Ez az időszak
Katalin nappal (november 25.) zárult le.
Mint minden jeles naphoz, e naphoz
is kapcsolódnak népmondások:,,Aki
Márton napon libát nem eszik, egész
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évben éhezik”. ,,A bornak Szt. Márton
a bírája.”: Úgy gondolták, minél többet
isznak, annál több erőt és egészséget
vesznek magukba.
Időjárásjósló praktikák és megﬁgyelések is kapcsolódnak e naphoz:
,,Ha Márton napján a lúd jégen jár,
karácsonykor sárban poroszkál.” ,,Ha
Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha
barnán, kemény tél várható.
A liba csontjából is jósoltak: ha a liba
csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz
a tél, ha viszont barna és rövid, akkor
sáros.
A Szt. Márton témahét célja az óvodában, hogy a gyerekek tapasztalják
meg, hogy voltak és vannak olyan emberek, akiket példaképünkké választhatunk. Legyen az egy szent, vagy a
társaik, szüleik, óvodában dolgozó felnőttek, akiket érdemes követniük. Vegyék észre, ha valakinek segítségre van
szüksége, ismerjék meg az ajándékozás
örömét, éljék át az összetartozás és a
megosztás csodálatos érzését, tapasztalják meg, hogy jó érzés együtt lenni.

,,Nem csak Szt. Mártonnak, hanem
mindenkinek van, kell, hogy legyen
egy ,,köpenye”: valami, amit megoszthat másokkal, legyen az jó szó, vigasz
vagy éppen étel. Ez a köpeny szimbólum, szeretetünk szimbóluma: érjen el
azokhoz, akiknek szükségük van rá és
ne akadjon el útközben!”
(Aigner Géza plébános)
Dimbes-dombos Óvoda

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
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Sport

Az őszi szezon összegzése
Az idén nyáron új egyesületként, Sóskúti SBKE néven megalapított labdarúgó csapatunk
a 2020/2021-es szezont a Pest
Megyei IV. osztály Délnyugati
csoportjában kezdhette meg,
ahol a cél egyértelműen a
Pest Megyei III. osztályba
való visszakerülés volt. Az
elsőre könnyű célkitűzést nehezítette, hogy a Pest Megyei I. osztályból vissza- sorolt Törökbálinti sportegyesület is ebben a
bajnokságban kapott szerepet, ami egyik egyesületnek sem
jött jól, mivel a kilenc fős csoportból csak egy csapat harcolhatja ki a feljutást.
A megyei IV. osztályú bajnokságon kívül a Pest Megyei
Kupában is elindult csapatunk, ahol előbb a Pest Megyei
III. osztály Nyugati csoportjának őszi bajnokával, a Pátyi
SE csapatával mérkőzött meg a csapat, amit 2-1 arányban
sikerült is megnyerni. A második fordulóban a Pest Megyei I. osztályú VSK Tököl csapatával találkozott a csapat,
ahol sajnos 2-0 arányban alulmaradtak a sóskútiak, viszont
a játék képe alapján nem volt oka szégyenkezni az egyesületnek.
A bajnokság kezdetére a tavalyi csapat nagy része rendelkezésére állt Czifra István vezetőedzőnek, valamint néhány új igazolással is sikerült erősíteni a keretet. Az első
fordulóban a Bugyi SE II. elleni mérkőzésünk alkalmával
amellett, hogy számos néző kilátogatott a mérkőzésre, a
Trollfoci stábja is megtisztelt minket a jelenlétükkel. Az
erről készült videót a Trollfoci Youtube csatornáján meg
lehet tekinteni. Az összecsapást 4-0 arányban megnyerte a
sóskúti csapat, így tökéletesre sikerült a szezonkezdet.
A csapat az ősszel lejátszott nyolc mérkőzéséből hat győzelem mellett, egy döntetlent és egy vereséget könyvelhetett el, ami a 2. helyre volt elegendő. A sóskútiak lemaradása 6 pont az éllovas Törökbálint mögött, viszont a csapat 1
mérkőzéssel kevesebbet játszott a törökbálintiakhoz képest.
Az őszi szezon utolsó mérkőzése, a Bugyi SE II. elleni
idegenbeli találkozó ellenfelünk kérésére, a vírushelyzetre
való tekintettel elmaradt. Ez a találkozó a tavaszi szezon
folyamán kerül megrendezésre.
Az ősz folyamán többször is gálameccset idéző találkozókat sikerült lejátszani, ezek közül kiemelendő a Szigetbecse idegenbeli 8-0 arányú legyőzése, valamint a 3. helyen
álló Szigetszentmárton ellen hazai pályán elért 11-2 arányú
győzelem.
A házi góllövőlistánkat vezető, a bajnokság góllövőlistáján a 2. helyet elfoglaló, 11 gólos Ilyés Gergő, egy jó tavaszi

szezonnal megkísérelheti megelőzni a listát toronymagasan
vezető, 18 gólos törökbálinti Mindler Norbertet.

Az őszi szezonunk rövid statisztikai adatai
Az őszi mérkőzéseink:
Sóskúti SBKE

4-0

Bugyi SE II.

Sóskúti SBKE

5-2

Szigetcsép SC

Törökbálint

6-4

Sóskúti SBKE

Sóskúti SBKE

4-0

Ráckeve VAFC II.

Dunaf.-Százhalombatta

1-3

Sóskúti SBKE

Sóskúti SBKE

1-1

Dunaharaszti MTK II.

Szigetbecse

0-8

Sóskúti SBKE

Sóskúti SBKE

11-2

Szigetszentmárton KSE

Az őszi tabella élmezőnye:
H

Csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GA

P

1.

Törökbálint

9

8

1

0

52

9

+43

25

2.

Sóskúti SBKE

8

6

1

1

40

12

+28

19

3.

Szigetszentmárton

9

5

0

4

23

25

-2

15

A házi góllövőlista élmezőnye:
Helyezés

Név

Gólok

1.

Ilyés Gergő

11

2.

Gergely Antal

7

3.

Berzéki Gábor

5

4.

Varga György

4

5.

Drubics Balázs

3

Csapatunk tavasszal újult erővel, remélhetőleg nem zárt
kapuk mögött megrendezett mérkőzések alkalmával igyekszik majd kiharcolni a Pest Megyei III. osztályban való indulás jogát a 2021/2022 szezonra. Jól körvonalazódott az ősz
folyamán, hogy a Törökbálint csapatával az egymás elleni
eredmény sorsdöntően befolyásolja majd a bajnokság végkimenetelét, így a 13. fordulóban megrendezésre kerülő Sóskút-Törökbálint mérkőzés igazi bajnoki rangadónak ígérkezik.
A mérkőzések időpontjáról, valamint a lebonyolítás körülményeiről, folyamatosan tájékoztatást fogunk adni a mérkőzések előtt, a Sóskút SKE nevű Facebook oldalunkon.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik kilátogattak a mérkőzéseinkre és támogatták a csapatot, valamint szeretnénk mindenkinek békés, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánni.
Jövőre találkozunk! HAJRÁ SÓSKÚT!
Sóskúti SKE

Múltidéző
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Séta az emlékek kertjében
Századunk első felében, Advent kezdetekor, 4-6 ﬁú, lány
fogott össze. Pásztornak öltözve, pásztorbottal járták a házakat, Szűz Máriának a lányok öltöztek be. Kezükben otthon készített jászlat vittek, amiben bölcső is volt. Pásztorbottal kopogtak be, kérdve, bemehetnek-e. Beengedés után
elmondták mondókájukat, imájukat. Énekekkel fejezték be a
betlehemi játékukat. Esténként 4-5 házhoz jutottak el. Karácsonyig majd minden háznál megjelent valamelyik csoport.
Diót, almát, süteményt, háznál készített szaloncukrot kaptak.
Fent leírtakat nagybátyám mesélte el. 1970-es évek után is
volt betlehemezés. Leginkább szenteste délutánján küldték el
a gyerekeket a rokoni házakhoz szüleik. Ez idő alatt díszítették fel a fenyőfát, tették alá ajándékaikat, A gyerekek ekkor
is mondókáztak, eldalolták a Mennyből az angyal, Csendes
éj című énekeket. Idős rokonoknak a törődés, odaﬁgyelés
okozta a legnagyobb örömöt, hogy a betlehemezők rájuk is
gondoltak. Ők igyekeztek a legtöbb almát, diót, narancsot,
süteményt, és egy kis pénzt is adni a gyerekeknek.
Emlékeim még a Sóskút 2000 Társaság megalakulása
utáni évekre tehetők. Volt egy év, mikor karácsony előtt,
a Polgárok Háza előtt lévő fenyőt díszítették fel. Örömet
okozva a Flórián tér és környékén közlekedő embereknek.
Következő emlék róluk az, mikor az emlékműnél a régi iskola melletti részén, egy nagy kondérban forralt bort főztek.
A templomból kijövőket, és más embereket is szívesen kínálták az ízes borukkal. Főleg azért esett nagyon jól mindenkinek, mert e napon ónos eső esett. Gyalogosan közlekedni

nehéz volt, ezért sokan kortyolgatták a forralt bort, beszélgettek, múlatták az időt, hogy elesés nélkül hazamehessenek.
Hozzájuk kötődik a kántálós délután, mikor a társaság
tagjai az Önkormányzat előtt, a Flórián téren, a régi hídnál
énekeltek. Ide megmosott, félbevágott almákat vittem ki,
ezzel köszönve a „betlehemes „dalokat. Janó várnál fejezték be a Karácsony várást.
Mikulás napján írom a cikket. Öröm volt, hogy az utcán
láttam egy Télapót, ki ajándékait vitte a gyerekeknek.
Az emlékezés kertjében való séta, mindenkinek jó, ha a
kertben csak a szépet látják.
Ez év karácsonyán a „járvány miatt” mindenkinek kívánom az emlékek sétáját, hogy a családi összejövetelek helyett is, nyugodt, békés napokkal teljenek az ünnepeik.
Szöveg: Farkas Magdi, kép: Mátrai Sándor

Tegyünk együtt a falu iskolájáért!
Kedves Szülők! Kedves Olvasók!
A járványhelyzet sajnos nem teszi lehetővé, hogy a közösséget formáló és mindig nagyon jó hangulatban zajló
SZÜLŐK-NEVELŐK ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT megrendezzük. A bál bevétele támogatta iskolánk alapítványát,
A SÓSKÚTI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY-t.
Az alapítványba befolyt összegből rendezzük meg a
gyerekek decemberi ünnepkörhöz kapcsolódó Mikulás
és Karácsonyi, valamint a gyereknapi programokat, támogatjuk az év végi jutalomkönyvek vásárlását, építjük,
szépítjük az iskolánkat, udvarunkat.
NAGY TISZTELETTEL KÉREM ÖNÖKET, TÁMOGASSÁK ALAPÍTVÁNYUNKAT ISKOLÁNK EGY
„ISKOLA TÁMOGATÓ KIRAKÓ” DARABJÁNAK
MEGVÁSÁRLÁSÁVAL, amellyel színesebbé tehetjük a
gyermekek iskolai életét!
Egy darab KIRAKÓ ára 1000 forint, melyből több is
vásárolható.

Az összeg átutalása vagy az intézményben való beﬁzetése után a Diákönkormányzat vezetője felhelyezi a
kirakó darabot a helyére, ezzel is szimbolikusan építve
iskolánkat.
Kérem a Önöket, hogy segítsenek abban, hogy minél
előbb összerakhassák a gyerekek az, „ISKOLA TÁMOGATÓ KIRAKÓ”-val az iskolánk fényképét, ezzel is segítve alapítványunk további működését!

A SÓSKÚTI ISKOLA DIÁKJAIÉRT ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18202623-1-13
Számlaszám: 10403136-50526569-56511017 (K&H Bank)
(A közlemény rovatba kérem, írják be a nevüket!)
Sóskút, 2020. december 4.
Tisztelettel és köszönettel:
Kuzselné Schóber Ágnes
intézményvezető

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

